84 gakkede småopgaver
I får her 5 ark med i alt 84 små småskøre opgaver. Print arkene og klip
opgaverne ud hver for sig - læg dem i en skål og marker en karantænezone på
5 meter ind til skålen.
Hver deltager (man kan også være 2 og 2) løber ind og trækker en opgave,
løber ud af zonen igen og udfører opgaven. Nogle opgaver kan give sved på
panden, andre er finde-ting-opgaver, nogle er "lok en voksen til at..."-opgaver
og andre noget helt 4. Hvor mange kan I nå på 15, 20, 30 minutter - sæt selv
rammerne
;)

Sæt i gang - og god fornøjelse

Find en tung ting og en let ting
Find tre ting der kan balancere ovenpå hinanden
Find fem sten og læg dem i størrelsesorden
Find en pind der er lige så lang som din arm
Find en pind på en meter – eller det du tror er en meter
Find tre forskellige blade
Find en blomst
Find noget grønt og noget rødt
Find noget g ult
Find en pind og en sten – pinden skal være tungere end stenen
Find to forskellige slags sten
Find noget rundt
Find noget firkantet
Find to ting – den ene skal kunne lægges inden i den anden
Find tre sten der kan balancere oven på hinanden
Find ti blade og træk den på en spids pind

Find noget hvidt og noget lyserødt
Find noget rundt og noget kantet
Find noget skarpt du næsten kan prikke eller skære dig på
Find en flintesten
Find noget der er blødt
Find noget med 6 ben
Find en snegl
Find et edderkoppespind
Find noget grønt, der er større end noget gult
Find noget sort der er større end en to-krone
Find en gren med blade på – du må ikke rykke den af et træ
Find en kogle – du må selv bestemme størrelsen
Find tre forskellige grønne ting
Find noget hårdt og noget blødt – det hårde skal være mindre end det bløde
Find 3 pinde og læg dem i forlængelse af hinanden
Syng en børnesang, er i to eller flere må hver kun synge et ord ad gangen
Find en regnorm
Find en bænkebider
Find noget vand
Skriv et vers på to linjer hvor ordene ”grøn” og ”himmel” indgår
Skriv et vers på to linjer hvor ordene ”bænkebider” og ”godnat” indgår

Skriv et vers på to linjer hvor ordene ”egetræ” og ”is” indgår
Skriv et vers på to linjer hvor ordene ”mormor” og ”sommer” indgår
Skriv et vers på to linjer hvor ordene ”hvorfor” og ”natur” indgår
Syng en natur-børnesang
Find noget der kan klistre
Find noget der kan klistre og noget blødt og lim det sammen
Find fem pinde og læg dem så de alle rører hinanden
Tæl til 10 bagfra så hurtigt du kan
Find et vissent blad og balancer med det på hovedet, mens du står på et ben
Find et stykke skrald og læg det i skraldespanden
Find to stykker skrald og læg det i skraldespanden
Find en ting i naturen og find så to ord der rimer på det – f.eks. sand -> spand og mand
Find en lang pind og vis at du kan balancere med den på hovedet
Find noget vand og lav en mudderkage
Find en bunke blade – de må gerne være visne – og læg dem så de former et hus
Find en bunke blade – de må gerne være visne – og læg dem så de former et hjerte
Find en bunke blade – de må gerne være visne – og læg dem så de former en stjerne
Find en gren med mos på
Find en sten med mos på
Find en pind og hop så langt som den er
Kast noget op i luften og grib den igen, hvis i er to eller flere kan i kaste den til hinanden

Kast en pind så langt du kan og få en anden til at hente den
Hop rundt i en cirkel på et ben
Tag dine sko og sokker af og byt rundt på sokkerne, hvis i er to eller flere kan i bytte sokker
Vær helt stille i et minut
Brug en pind til at tegne noget i skovbunden
Vær helt stille i 10 sekunder og så råb noget højt
Skræm nogen
Luk øjnene og gå ti skridt, du skal nok få en anden til at hjælpe dig
Gå ti meter, prøv bagefter at måle hvor præcis du var
Gå fem meter, prøv bagefter at måle hvor præcis du var
Find en gren der er formet som et Y
Find en fjer, hvis du ikke kan finde en så stå på et ben og sig som en fugl
Find en vandoverflade hvor du kan se dig selv og lav en grimasse
Lav en kolbøtte
Drej rundt 5 gange og gå 5 skridt
Find en sten, gem den og få en anden til at finde den
Lav fem sprællemænd mens du tæller til syv
Løft en anden eller få en anden til at løfte dig
Knæk en pind på midten så du har to lige lange pinde
Få en anden til at sige græs uden at sige det selv
Få en anden til at sige bille uden at sige det selv

Få en anden til at sige fugl uden at du siger det selv
Få en anden til at sige træ uden at du siger det selv
Overtal en voksen til at slå en kolbøtte
Overtal en voksen til at dreje rundt 5 gange
Gem dig i 2 minutter uden at blive fundet

