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Opgave 1 - Lav en kop 
Lav en kop! 

Du bestemmer selv om du folder den i papir, drejer den i træ, modellerer den i trylledej eller ???? Brug din fantasi. 

Hvis du vælger at folde en kop i papir,  

så prøv at se videoen her → https://www.youtube.com/watch?v=f5XZn9Wh2dk 

 

Opgave 2 – Lær et knob 
Meget simpelt, du skal lære et knob som du ikke tidligere har kunne lave, eller et nyt du ikke kender til 

  

Tjek siden her ud for vejledninger i rigtig mange knob → https://www.animatedknots.com/ 

 

Opgave 3 – WOOP løb 
Du skal hente appen WOOP, og oprette en JAGT med mindst 5 poster/opgaver/spørgsmål 

Og få en ven eller familiemedlem til at gennemfører løbet. 

 

Opgave 4 – Spejdersang 
Find din sangbog frem og find en spejdersang at øve dig på, du skal kunne synge den til din familie eller kæledyr  

YouTube playliste med forskellige spejdersange: https://www.youtube.com/playlist?list=PLF78DF18EE91564C2  

 

Opgave 5 – Skriv dit navn 
Kig i dit legetøj, eller i haven/naturen og find ting du kan bruge til at skrive dit navn med. Alle materialer gælder. 

Brug din fantasi. 

Krav: F.eks. et B må kun skrives med et materiale der begynder med B (Bøgeblade, berberis-grene, Barbiedukker, 

Biler osv). 

Hvis du har et kort navn, så tag evt. efternavn med. 

Opgave 6 – Sov i sovepose 
Læg dynen væk og sov mindst 2 dage i din sovepose 

Øv dig også gerne i at pakke soveposen sammen igen 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f5XZn9Wh2dk
https://www.animatedknots.com/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF78DF18EE91564C2


 

Opgave 7 – Tørklædet 
Det er nu du har chancen for at få det mest rene og perfekte tørklæde. 

Øv dig i at rulle dit tørklæde pænt og binde knob. 

Inspiration kan findes her: https://spejder.dk/how/alt-du-skal-vide-om-toerklaedet  

 

Opgave 8 – Kode 
Rot Noxxo uyno ronnoø K asv U. Oø noa qyna cotø s nkq ? 

Hvad står der ovenover her? (hint: A-K kode) 

 

Opgave 9 – Bål 
Tænd et bål. Hvis du ikke har adgang til en bålplads, så kan du bruge bålpladsen ved hytten. 

 

Opgave 10 – Gå en tur 
Gå en tur og nyd den friske luft. 

Mikro/mini: 5 km, Junior: 7,5 km og Trop: 10 km 

Evt. gå 5 km. Baglæns 

 

Opgave 11 – Da Vincis bro 
Byg en Da Vincis bro i tændstikker. 

Se billeder af hvordan til sidst i dokumentet. 

Opgave 12 – Morgenmad 
Stå for morgenmaden til familien derhjemme, pandekager, havregrød, æg og bacon, eller hvad du nu har lyst til at 

lave, mikro/mini skal hjælpe til med at lave morgenmaden. 

 

 

 

 

 

 

https://spejder.dk/how/alt-du-skal-vide-om-toerklaedet


Opgave 13 – 3 gode gerninger 
I denne opgave skal du gøre noget godt for dem der gør aller mest for dig, nemlig din familie.  

Hele 3 gode gerninger skal du udføre helt uden at hænge med mulen. 

Opgave 14 – spejderliljen 
Lav spejderliljen i et materiale du selv vælger. 

Du kan evt. vælge trylledej, modellervoks, vådt toiletpapir, tygget tyggegummi, sand, mudder eller hvad du lige har 

lyst til. 

 

  



Billeder til Da Vincis bro 

 

 

 

 

 

 

 

 


