
Løb nr. 4 – Hvad er en spire? 

 

Dette løb vil beskæftige sig med hvad en spire og spejder generelt er. Løbet kan laves enten inde eller ude. 

Når i har lavet alle posterne sender i et par billeder af nogle af jeres besvarelser til Mette på mobil: 

51543577 

 

Post 1: Spirernes motto del 1: 

Placering: et sted hvor man kan hjælpe andre - eksempelvis hjemme i køkkenet  

Spirernes motto er ”vi vil hjælpe hinanden og dele med andre”. Denne post handler om at hjælpe 

hinanden. Det gør man både til spejder, men også derhjemme. I hjælper sikkert også hinanden i 

børnehaven eller skolen. På denne post skal du hjælpe en anden, eksempelvis hjælpe familien og gå ned 

med skraldet. Du må helt selv finde ud af hvem du kan hjælpe og hvad du hjælper med. 

 

Post 2: Spirernes motto del 2: 

Placering: Kan placeres lige hvor man har lyst efter hvad der giver mening 

Post 1 fortalte noget om den første del af spirernes motto. Denne post tager udgangspunkt i anden del, 

nemlig at dele med andre. Du skal finde noget du kan dele med en anden, måske en kiks eller også kan du 

dele et kram med en du holder af? 

 

Post 3: Hvad er en spire? 

Placering: Udendørs et sted 

En spire er ikke kun en spejder, en spire findes også i naturen. Det kaldes at spire når et frø begynder at 

vokse, eller når blomsterne kommer frem fra jorden. Der er to måder at lave denne post: 

- Mulighed 1: Du kan gå på jagt efter blomsterspirer som viser tegn på at foråret er på vej. Kan du 

mon finde vintergækker, erantisser eller andet? 

- Mulighed 2: Du kan så karse, så kan du spise det på madpakken om et par dage 

Man må gerne lave begge poster       

 

Post 4: Være modig 

Placering: Der hvor det passer med den udfordring du giver dig selv 



En spire er modig, det er du sikkert også. Du skal derfor nu finde noget som du er lidt bange for og se om du 

kan gøre det alligevel. Vis at du er modig. Det kan være du holder en edderkop, at du tænder et lys eller at 

du er meget højt oppe. Du skal udfordre dig selv       

 

Post 5: Sang 

Placering: Hvor du har lyst 

Til spejder elsker vi at synge, man bliver altid i godt humør. Hvad er din ynglings spejdersang? Syng den for 

en du kender og tegn evt. hvad den handler om. 

 

Post 6: Være nysgerrig 

Placering: Et ukendt sted 

En spire er nysgerrig og elsker at gå på opdagelse. Du skal nu udforske et sted du ikke har været før. Måske 

har du gået forbi en vej du aldrig har gået nedad før eller måske kan du finde en skjult hule i skoven. Du 

bestemmer helt selv hvilket nye sted du vil udforske. 


