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Fjern-Spejder
Kære spejderpiger (og forældre)
Vi savner MEGET at lave spejder med jer! Men frygt ej! For nu har vi ledere haft tid til at snakke!
Bare fordi vi ikke kan mødes fysisk og være sammen, skal I nemlig ikke snydes for ting og aktiviteter I
kan lave derhjemme, som holder jeres spejder-kundskaber ved lige!
Men I må kun lave dem, hvis I har overskud og lyst til det!
Vi har lige afsluttet mærket kodeknækker, og vi skulle inden lockdown til og tage og genopfriske
dolkebeviset. Senere på året skal vi også lave den lille kemiker og så er det altid godt at kunne et
knob eller tre.
Så her sender vi jer nogle opgaver og aktiviteter I kan lave derhjemme, som er med til at genopfriske
og træne jeres spejderfærdigheder.
I må meget gerne sende billeder og videoer til os, af alle de fine ting I får lavet!

Hilsen Lederne
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Knobmærke
Aktivitet 1 - De 7 knob.
Beskrivelse
Hos smutterne kan man tage Frederiksberg gruppes eget knobmærke. Man tager det ved at vise til
en leder, at man kan lave 6 af de 7 knob. De knob man skal kunne lave er:
Flette

Knytte

Råbåndsknob

Flagknob

Venskabsknob

Dick turpin

Hesteknude

Når man har vist man kan ét af knobene får man et kryds, og når man har kryds i 6 ud af 7 knob, får
man knobmærket. Man viser man kan knobet, ved at tage en film af at man laver knobet, og sender
det til enten Anette eller Pernille. Filmen kan sendes på Email, Mobil eller Messenger.

Materialer
●
●
●

Tørklæde eller knobreb
Garn
Tape

Forklaring af aktivitet
Som hjælp til at kunne lave de forskellige knob, får du her nogle vejledninger:
Flette
https://www.youtube.com/watch?v=oJ-xeuh353A
Knytte
https://www.youtube.com/watch?v=_9b_GkWtcGM
Råbåndsknob
https://www.youtube.com/watch?v=TyrmvGvVwAk
Flagknob
https://www.youtube.com/watch?v=iMdc1PR7hdM
Venskabsknob
https://www.youtube.com/watch?v=OumloEcuP8c
Dick Turbin
https://www.youtube.com/watch?v=OumloEcuP8c
Hesteknude
https://www.youtube.com/watch?v=uT65dNFMEko
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