
Hjemmespejd i Marselis – 10 opgaver    

1: Woodcraft 

Gå ud i skov, park, have eller hvad du nu har i nærheden, og kig så på alle de 

blomster og blade der begynder at spire frem. Du skal nu lave en samling af 

blomster og blade – og finde ud af hvilke træer, buske eller planter de 

kommer fra. Kravene er:  

• Mikrobe/Mikro: 5 blomster eller blade 

• Mini: 8 blomster eller blade 

• Junior: 12 blomster eller blade 

Tag et billede med naturmaterialer + navn, så vi kan se I har løst opgaven.  

2: Naturdetektiv 

Gå en tur i et naturområde i nærheden af hvor du bor. Hvis du har langt til skov eller strand, kan du måske 

gå en tur i en af byens parker. Du er nu naturdetektiv, så du skal kigge efter alle de ting og de steder, hvor 

du kan se, at der er mennesker der ikke har værnet om naturen. 

• Tag billeder af det du så 

• Er det noget vi spejdere kan gøre noget ved? 

Tag gerne en pose med så du kan samle skrald. Men husk handsker eller lignende så du ikke rører ved det 

med hænderne. 

Husk at tage billede på din tur – så kan vi se, at du har løst opgaven ☺ 

3: Orientering 

Normalt bruger spejdere kort og kompas til at finde rundt i skov og natur. Men man kan lige så godt bruge 

sine færdigheder i byen. Har du for eksempel prøvet at lave et kort over huset, lejligheden, kolonihaven . . ?  

I denne opgave skal du tegne et kort over jeres hus/have/lejlighed. 

• Ekstra til mikroer/mikrober: Tegn efter kompas retninger – Tag et stykke ternet papir og en blyant. 

Tegn nu og se om I kan finde billedet; 5 syd, 1 øst, 5 nord, 2 øst, 1 nord, 2 vest, 2 nord, 1 vest, 2 syd, 2 

vest, 1 syd, 2 øst.  

I kan også tegne jeres egne små tegninger og skrive retningerne ned. 

• Ekstra til minier: prøv om du kan finde ud af hvad der er nord/syd/øst og vest. Hvis ikke du har et 

kompas, kan det være du kan finde ud af det ved hjælp af internetkort som Krak eller Google Maps.  

• Ekstra til junior: Find ud af hvad målestokforhold er. I hvilket målestokforhold er din tegning lavet? 

Gem dit kort/din tegning – og vis det til en leder når vi mødes igen.  

4: Koder og usynlig skrift 

Kan du få sendt en hemmelig besked til spejderkammeraterne, når I nu ikke kan mødes? Opgave fire tester 

jeres evner som ‘kodehoveder’ ☺ 

• Mikrober/Mikro: Lav enten en kode eller en besked (mikrober må også gerne tegne), der er skrevet 

med usynlig skrift. Hvis du har søskende hjemme eller ser en legekammerat, kan du prøve om de kan 

knække koden.  

• Mini: Skriv et spørgsmål i kodeform og send det til en spejderkammerat. Hvad får du af svar?  



• Junior: Lav en kode med en besked til de andre medlemmer i patruljen. Byt koder og se om I kan 

knække de andres.  

Husk at gemme jeres koder så vi kan se at I har løst opgaven.  

5: Madlavning 

I Marselis holder vi meget af madlavning i vores udendørskøkken. Så det er vigtigt, at alle vores spejdere 

holder disse færdigheder ved lige. Opgaverne er her grenopdelte 

• Mikrober/Mikro: vær køkkenhjælper et par dage. Hjælp med små opgaver, snak med dine forældre om 

indkøb (hvordan planlægger man det) og om god køkkenhygiejne.  

• Mini: vær køkkenhjælper et par dage. Lave en dessert eller en lille frokostret til hele familien 

• Junior: Vær køkkenhjælper et par dage. Planlæg aftensmad en dag, dvs. vær med til at vælge en ret, 

lave en indkøbseddel og hjælp med at lave aftensmad (hvor meget afhænger af spejderens alder ☺ ) 

Opgaven er på tro og love – og godkendes af forældrene. Tag gerne billeder.  

 

6. Førstehjælp 

Find ud af hvad Corona er for noget – hvad er det for nogle ting, vi skal holde øje med hos hinanden? Hvad 

betyder det ‘at standse smittekæden’, og hvordan kan vi alle sammen være med til at gøre det? 

• Vis dine forældre hvordan man vasker hænder 

• Ekstra til junior og mini: hvad er vigtigt, når vi gør rent derhjemme? 

Opgaven er på tro og love – og godkendes af forældrene. Tag gerne billeder. 

 

7. Knob og Knuder   

Lav en knobtavle med knob + deres navne. Hvis du har brug for inspiration, kan du hente hjælp på 

internettet. Husk at man først må sætte et knob på sin tavle, når man kan binde det uden hjælp ☺ 

• Mikrober: Lær at binde et råbåndsknob 

• Mikro: tre forskellige knob og knuder 

• Mini: fem forskellige knob og knuder 

• Junior 8 forskellige knob og knuder 

Gem knobtavlen og vis den til en leder når vi ses igen.  

8. Sundhed 

Lav et program med spejdergymnastik til brug i hjemmeskolen. Husk det skal være sjovt, udfordrende, men 

også gerne noget, hvor alle dele af kroppen er i sving. Måske du kan finde en god sang du kan synge imens? 

Lav en kort video hvor vi kan se din hjemmegymnastik. Del den gerne i vores Facebook gruppe så vi kan få 

gode ideer eller måske et godt grin ☺ 

9: Spejderhistorie: Sct Georg og Dragen 

Den 23. april fejrer spejdere i hele verden Sct. Georgs dag. Det håber vi også, vi kan gøre i Marselis, for det 

er bare så meget sjovere at gøre sammen med kammeraterne i gruppen. Men lige gyldigt hvad der sker, er 

historien om Sct. Georg og dragen et fint lille eventyr. Så find den på internettet – og kan du ikke læse 

endnu, kan din mor eller far nok hjælpe. Opgaven er:  



• Mikrober/Mikro: lav en tegning med Sct. Georg og dragen 

• Mini: lav en tegneserie der fortæller historien om Sct. Georg og dragen 

• Junior: lav en lille video – eller måske en tegnefilm – over temaet Sct. Georg og dragen. Og del den med 

os i Facebook gruppen, hvis du har lyst.  

Gem tegninger osv. til vi ses igen.  

10: Dumt, sjovt og farligt 

Find på en spejderaktivitet, som kan laves ‘hjemme’ hos dig og som du synes er enten dum, sjov eller farlig. 

Prøv den af – men sørg lige for at have fået dine forældres tilladelse først ☺ 

Tag et billede og/eller lav en kort beskrivelse af din aktivitet og gem det til vi ses igen. Så prøver vi de 

allerbedste forslag af på et spejdermøde eller en tur ☺  

 

  



Opgaver til minier  

Vælg 10 af opgaverne og send løsning / billede af aktiviteten til calmar@post6.tele.dk husk at skrive jeres 

navn på. 

 

1. Naturbingo (gå ind på https://bubbleminds.dk/produkt/naturbingo/ og print en bingo plade 

 ud) og tag et billede af hver ting du finder. 

2. Lær 2 nye knob (se evt på Youtube) 

3. Hjælp til derhjemme med at lave mad og vaske op 

4. lær 2 spejderråb (søg på google) 

5. lav et dukketeater (af Lego, pap, skrald, sy et . ) 

6. snit en smørkniv (hvis man ikke har knivbevis skal det være under voksen kontrol) 

7. Lav spejderliljen i valgfrit materiale. (ler, perler, tegn, ja kun fantasien sætter grænser) 

8. Skriv en besked på morse (skal bestå af mindst 10 ord) 

9. Fold en papirkop (se evt på youtube) 

10. Hjælp med at gøre rent derhjemme 

11. Lær sangen om Sct. Georg 

12. Tegn et kort over der hvor du bor og tegn de 4 verdens hjørner ind 

13. Lær 2 stjernebilleder og vis dem (med fyrfadslys, tegn dem, i perler eller?) 

14. Find 3 slags affald i naturen saml det op og find ud af hvor lang tid det er om at bliver 

 nedbrudt. 

15. Tag en tur på stranden og saml sten, muslingeskaller og sand og lav et billede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bubbleminds.dk/produkt/naturbingo/


 

Opgaver til troppen  

Vælg 10 opgaver og send løsningen til calmar@post6.tele.dk 

 

1. Lav aftensmad til hele familien og ryd selv op bagefter 

2. Lær knob til knotnut sølv (se mærlex for krav) 

3. lav en minireklame for det at være spejder 

4. lav en storm P maskine 

5. lav bålmad 

6. Planlæg en ½ times aktivitet for de andre til tropsturen 

7. lav en madpyramide (tegn, udklip af reklamer, rigtige varer du bestemmer) 

8. Lav en Rasmus Klump stak pandekager 

9. Gør rent derhjemme 

10. Lav 1 slags hike mad (knækbrød, logan brød, tørret frugt, muslibar) 

11. Giv jeres hjem et klimatjek (gå på dds.dk  https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/462) 

12. Naturbingo (gå ind på https://bubbleminds.dk/produkt/naturbingo/ og print en bingo plade 

 ud) og tag et billede af hver ting du finder. 

13. Lær om 2 landes spejderorganisationer (har de flere korps, hvor mange er de, hvordan ser 

 deres logo ud, er piger og drenge sammen, har alle grupper samme tørklæde). 

14.  Lav en woop jagt(https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/269) 

15. Prøv en ny madvare som du ikke har smagt før eller før ikke har kunnet lide. 

 

 

HUSK AT I OGSÅ KAN GÅ SAMMEN 2 OG 2 OG TAGE KNÆK KODEN SE PÅ MÆRKELEX TILMELD JER TIL 

DORTE PÅ calmar@post6.tele.dk 
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