Logikløber Trin 1
- vi vil gøre vores bedste
Introduktion
Kære forældre og smutte
Vi må desværre endnu ikke mødes til spejdermøder hver torsdag. Men vi synes ikke I
skal snydes for lidt pigespejderi. Derfor har du nu mulighed for at tage mærket
Logikløber. Mærket består af 4 løb. Vi gennemfører det ved at vi de kommende uger
sender forskellige løb til jer. Så har I en uge til at gå en tur og løse nogle løb mens
andre kan laves hjemme. I ugen efter mødes vi på zoom fra kl 18-19 og snakker om
opgaverne.
Emnet for nogle af løbene er: Hvad vil det egentlig sige at være grønsmutte?
Dette løb handler om grønsmutternes motto: ”Vi vil stå sammen, vi vil gøre vort bedste”.
God fornøjelse vi glæder os til at se svarene på zoom møde torsdag d.21. januar kl
18-19. På zoom mødet skal vi også lave lidt andet sjov. Men det hører I mere om
senere. Vi sender et link til mødet via mail.

Post 1 - Vand på vandring
Materialer: blyant, papir
Spørgsmål

Hvor mange forskellige tilstande (former) findes
vand på?
Hvilken planet er kendt som det blå planet på
grund af den overflade med vand?
Hvad fylder mest?
1kg vand, 1 kg frossent vand (is), 1 kg vanddamp
Hvor meget vand indeholder en agurk?
Vi skal helst drikke ca 2 l vand dagligt. Men hvor
længe kan man maksimalt overleve uden vand
hvis man er sund og rask og ikke er udsat for
meget varme og ikke bevæger sig?

Svarmuligheder
(Tegn en ring om det rigtige svar eller
skriv det på et stykke papir)
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Post 2 - Hilsen
Materialer: blyant, papir
Smutter vil gerne gøre andre glade, og en sød hilsen til en man savner eller holder af, er altid
med til at gøre nogen glad. Du skal nu skrive en nytårshilsen til en du holder af f.eks.
bedsteforælder, forælder, søskende, fætter, veninde. I din hilsen kan du f.eks. skrive noget du
kunne tænke dig at lave med personen, eller hvad de gør som gør dig glad.

Post 3 - Med få ord
Materialer: kamera og/eller mobiltelefon
Hvis man ikke kunne sige noget, hvordan kunne man så kommunikere (tale) med andre? Der er
mange svar. I denne opgave, skal du bruge din krop eller ting du finder der hjemme eller
udenfor til at forme bogstaver, som til slut skal danner ordet GÆRDESMUTTE. Du skal tage et
billede af hvert bogstav og samle det til ordet, som du så kan vise os andre på næste uges
zoom møde.

Fun Fact: vidste du, at gærdesmutten er smutternes symbol? Og at det faktisk er en
gærdesmutte, som sidder i toppen på smuttefanen?

Post 4 - Stå sammen og gøre dit bedste
Materialer: kamera og/eller mobiltelefon

En grønsmutte elsker at være ude i og undersøge naturen. Du skal nu en tur udenfor, hvor du
skal finde 10 forskellige naturting. Det kan fx være:
Insekt,
blad,
fjer,
gren,
bær,
græs,
sten,
jord,
kogle
eller hvad mon du finder. Mon nogen af jer finder noget som ingen af de andre har fundet.
Gem tingene i en pose eller skotøjsæske til vi ses på zoom i næste uge.

Post 5 - Vi gør vort bedste for andre
Materialer: pose(r), handsker
Som smutte gør man sit bedste for at hjælpe andre, det gælder ikke kun mennesker, men også
dyr og planter. Skrald er skidt for dyre og planteliv og hundelorte er supertræls at træde i når
man leger, tag en runde i gården og vejene hvor du bor, og se om du kan finde 10 stykker affald
eller nogle hundelorte du kan samle op og komme i skraldespanden.

😊

Du skal IKKE gemme affaldet til zoommødet. Men vi vil gerne høre hvad du fandt 

