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Grønsmutter: Eventyrere 

 

Formål 

Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvin-

delige opdagelsesrejsende. Hun rejste i sidste halvdel af 1800-tallet 

rundt i det centrale Afrika for at møde de berygtede kannibalstammer. 

På sin vej skrev hun ned, hvad hun oplevede og så. Blandt andet opda-

gede hun nogle nye fisk, som ikke var kendt på Natural History Museum 

i London. Som eventyrere skal grønsmutterne tilbage i tiden i hendes 

fodspor og ud i verden som opdagelsesrejsende.  

Forudsætninger for grønsmutterne  

Ingen særlige. 

Forudsætninger for lederne  

Ingen særlige. 

 

Om trinene 

Trin 1 

Inden afrejse. 

Trin 2 

Få styr på detaljen. 

Trin 3 

På besøg i junglen. 

Udfordring  

Jungleløbet. 

X’et  

Tag afsted en hel weekend, hvor I lever og bor som opdagelsesrejsende 

i junglen. 
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Trin 1 - Inden afrejse 

 

Introduktion  

Når man som opdagelsesrejsende rejser ud i den store verden, er det 

vigtigt, at man kender verdenshjørnerne, så man ikke farer vild. Og hvis 

man farer vild, så man kan finde tilbage igen. Det er også vigtigt, at 

have det helt rigtige udstyr med, så man kan klare sig ude i junglen.  

 

Aktiviteter  

Lege: Der findes rigtig mange lege om verdenshjørner. Leg dem, I 

synes bedst om. I kan fx bruge de to her:  

Kameler i sandstorm  

Pigerne står spredt. Det forklares, at kameler altid vender ryggen til en 

sandstorm og kryber sammen. Der hænges et skilt op, hvor der står 

”Nord”, så alle i legen ved, hvor nord er. Hvis lederen fx siger 

”Sandstorm fra syd”, skal alle pigerne vende sig med ryggen mod syd. 

Sådan fortsætter legen med alle verdenshjørnerne.  

Kan éns grønsmutter godt lide konkurrencer, kan man lave legen som 

en slags stop-dans ved, at dem der vender sig den forkerte vej eller gør 

det langsomst går ud af legen og så fortsætte til der er fundet en vinder. 

Legen kan leges flere gange. 

Kompasgang uden kompas  

Pigerne får bind for øjnene. De skal alle sammen starte med at stå med 

ansigtet mod nord. Lederen siger så fx ”gå 5 skridt mod syd, derefter 3 

skridt mod øst” osv. Det er spændende, om alle står med næsen den 

samme vej, når legen er slut.  

Lygter: Det kan blive rigtig mørkt ude i junglen. Derfor er det en god 

ide at have en lygte med. I kan fx lave en af følgende forslag: 

Olielampe af ler 

Start med at lave en skål af ler. Den skal være ca. 10 cm i diameter og 

ca. 6 cm dyb. Lav derefter en 7-8 cm lang væge af bomuldsvat ved at 

sno det tæt med fingrene. Fyld madolie i ”skålen”. Dyp vægen i olie og 

put den ned i skålen, så der er noget, der stikker op. Sæt ild til vægen.  

Lygte af græskar eller roer 

Lav sjove og hyggelige lygter ved at udhule et græskar eller en roe og  

skær huller i siderne. Sæt et fyrfadslys ned i det færdige resultat.  
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Lygte af gamle mælkekartoner 

Toppen skæres af en mælkekarton. Der laves vinduer i siderne. 

Indvendigt limes silkepapir over hullerne, så lyset får farve. Lygten 

hænges op i et stykke ståltråd. Ståltrådshanken sættes på en pind. Et 

lys i en klump ler sættes ned i kartonen.  

Hovedbeklædning: I junglen er det bagende varmt, og der er mange 

små insekter og fluer. Der er derfor vigtigt at have en god hat på, der 

kan beskytte en mod disse ting. Lav en solhat med myggenet af fx en 

gammel bøllehat, I syr/klipser tyl på, som skal fungere som myggenet.  

 

Afslutning  

Saml grønsmutterne og kig på de forskellige lygter og hatte, I har fået 

lavet, er de meget forskellige, og hvad synes I om dem? Er I klar til at 

finde vej i junglen med lys og verdenshjørner? Var det svært at huske 

de fire verdenshjørner? 

Fortæl gerne pigerne lidt om, hvad I skal næste gang. 

 

Materialeliste 

• Skilt med ”Nord” 

• Materialer til lygter 

• Bøllehatte 

• Tyl 

• Nål og tråd 
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Trin 2 - Få styr på detaljen 

 

Introduktion  

Som opdagelsesrejsende er det vigtigt, at man kan tegne og skrive ned, 

hvad man ser. Når man er på opdagelse, kommer man måske steder, 

hvor der ikke har været mennesker før, og det kan være, at man finder 

helt nye planter eller dyr. På dette trin skal grønsmutterne træne sig i at 

blive mere fokuseret på detaljer. 

 

Aktiviteter  

Blomster-kimsleg: (leg når der er brug for pause) Legen skal helst 

foregå et sted, hvor der er mange forskellige planter, blomster og træer. 

Pigerne skal se på forskellige plantedele, fx et blad fra en anemone, 

blomst af en mælkebøtte, agern fra et egetræ osv. Bagefter skal de ud i 

området og finde de planter, de har set dele af.  

Lyt og tegn: Pigerne skal sidde enkeltvis et sted udenfor. Gerne i et 

naturområde, hvis der er mulighed for det. Det gælder om at være helt 

stille. Hver pige har et stykke papir og en blyant, hvor der er et kryds i 

midten, som viser, hvor de er. Når pigerne hører en lyd, skal de tegne 

det, de hører på papiret. De skal tegne ”lyden” i den retning, den kom 

fra. Hvis de fx hører en bil bagfra, skal de tegne bilen under krydset på 

papiret osv. Aktiviteten skal ikke vare for længe. Max. 10 min.  

Tegn og fortæl: Pigerne skal være sammen to og to og sidde med ryg-

gen mod hinanden. Den ene har papir og farver, og den anden ser på et 

eller andet bestemt. Det kan være alt fra en ting, et træ, en udsigt osv. 

Det skal bare ikke være alt for svært at beskrive eller tegne. Den pige, 

der ser på noget, skal nu forsøge at beskrive det, hun ser. Hun skal for-

tælle, hvilke farver hun ser, hvad det er for en form osv. Den anden 

pige skal imens tegne det, hun får fortalt.  

 

Afslutning  

Var det svært at sidde stille og lytte efter lyde og finde ud af, hvor lyden 

kom fra? Hvordan var det at skulle beskrive noget for en, der ikke 

vidste, hvad du snakkede om, og hvordan var det at skulle tegne noget, 

der var en, der beskrev for dig? Fortæl gerne pigerne lidt om, hvad I 

skal næste gang. 

Hvis I laver blomster-kimslegen, var det så svært at gå ud og finde den 

plante, som hørte til det, I havde set?  

 

 



 

Side 5 af 14 
 

Materialeliste 

• Materialer til blomster-kimsleg 

• Papir 

• Farver 
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Trin 3 - På besøg i junglen  

  

Introduktion  

Når man rejser dybt ind i junglen, er det vigtigt, at man er god til at 

bruge ørerne og gå stille og roligt frem. Det er også vigtigt, at man ved, 

hvordan man omgås nogle af de dyr, der lever i junglen. På dette trin 

skal grønsmutterne blandt andet lære at snige sig frem og sige ”Hej 

venner” på chimpansesprog.  

 

Aktiviteter  

Gå efter lyden: Legen kræver lidt god plads. Alle pigerne starter ved 

den samme linje med bind for øjnene. Et stykke derfra står lederen med 

en fløjte. Hun fløjter jævnligt små korte fløjt. Pigerne skal gå mod lyden 

og må tage bindet fra øjnene, når de når frem til lederen.  

Snigeren: Når man er på tur i junglen, er det vigtigt, at man kan snige 

sig lige så stille frem, så man ikke forskrækker de vilde dyr. Leg en leg, 

hvor en af pigerne eller lederen får bind for øjnene og vogter over en 

ting. Det er lige meget, hvad det er for en ting. Det gælder nu for de 

andre piger om at snige sig lige så stille frem og snuppe tingen uden af 

blive fanget af hende, der har bind for øjnene.  

Chimpanse sprog: Når man er dybt inde i junglen, er det ikke sikkert, 

at man møder andre mennesker. Måske møder man kun chimpanser, og 

så er det meget godt at kunne kommunikere med dem. I skal derfor 

lære de mest almindelige chimpanseord og fagter:  

Ord Fagter  
Gho! = Hej venner  
Gak! = Jeg fandt noget at spise! 
Ooo! = Jeg er glad!  
Kuoh! = Jeg er meget sulten! 
Ouu! = Jeg er ked af det.  
Aaa! = Pas på!  
Ky-ah! = Det gør ondt!  

Hænderne hævet = Hej!  
Klaprende tænder = Jeg kan godt 

lide dig!  
Trutmund = Jeg er meget gal!  
Hævede øjenbryn = Du gør mig 

bange!  
Udstrakt hånd = Jeg smadrer dit 

fjæs!  
Opadvendte læber = Stands, kom 

her!  
Brug ordene og fagterne til at lave et lille optrin, der foregår i junglen.  

 

Afslutning  

Var det let eller svært at høre, hvor lederen var, og hvordan var det at 

skulle finde hende med bind for øjnene? Hvordan var det at skulle snige 

sig ind og hugge noget, og var den nemt at høre for den med bind for 

øjnene? 
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Var det sjovt at prøve at gøre som chimpanser og lære chimpansesprog 

og fagter? 

Gør grønsmutterne klar til udfordringen og fortæl, hvad den går ud på. 

 

Materialeliste 

• Fløjte 

• Ting der skal hugges, 

• Evt. kostumer og kulisser til chimpanseoptrin.  
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Udfordring - Jungleløbet  

  

Introduktion  

Grønsmutterne er nu klar til at drage på tur i den store afrikanske 

jungle. De skal på et udfordrende løb, hvor de får brug for alt det, de 

har lært indtil nu og mere til. Som stilen var i 1800-tallet, er de selvføl-

gelig klædt i gulvlange kjoler, skjorter, hvide handsker og hat, som til 

lejligheden har fået et myggenet på. Husk også de hjemmelavede lyg-

ter. Der kan blive meget mørkt i junglen. 

 

Aktiviteter  

Jungleløbet: For at finde frem til posterne får pigerne brug for deres 

viden om, hvor verdenshjørnerne er. Det kan være en god ide lige at 

genopfriske den viden, inden løbet går i gang. Læg posterne ud sådan, 

at pigerne skal gå mod et bestemt verdenshjørne for at komme frem til 

næste post. For at komme fra post til post skal de igennem forskellige 

forhindringer, hvor de får brug for deres viden om at kunne snige sig 

frem. Det er ikke altid let i lange kjoler.  

Tip! Det vil være fint, hvis I kan få nogle forældre eller større spejdere 

til at hjælpe med at stå post, fx være chimpanser. 

Post Beskrivelse Materialer 
1 De tyvagtige chimpanser 

I kommer til en landsby, hvor der har 

været en flok vilde chimpanser på spil. 

De har splittet hele landsbyen ad og 

kastet rundt med indbyggernes ting, 

der ligger spredt ud over det hele. I vil 

gerne hjælpe indbyggerne med at få 

deres ting tilbage, men først er I nødt 

til at få chimpanserne til at falde til ro. 

I virkeligheden er chimpanserne bare 

meget sultne. Det er det, de prøver at 

fortælle indbyggerne. De bruger 

lydene og fagterne, der betyder ”Jeg 

er meget sulten!”, ”Jeg er ked af det!” 

og ”Jeg smadrer dit fjæs!”. 

Grønsmutterne skal med de lyde og 

fagter, de kender, forsøge at få 

chimpanserne til at falde til ro. Rundt 

om på posten skal der ligge nogle 

bananer, som grønsmutterne skal 

finde og give til aberne. Når de har 

fået noget mad, bliver de gode igen, 

og vil gerne hjælpe grønsmutterne 

Bananer, 
forskellige ting der 

tilhører indbyggerne 
udklædning til 

chimpanserne 
ting til mudderpøl 
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med at samle indbyggernes ting 

sammen.  
  
For at komme videre til næste post, 

skal pigerne igennem en kæmpe stor 

mudderpøl. Det er ikke så nemt i lange 

kjoler. 
2 Ukendte arter  

I er kommet ind i en meget tæt del af 

junglen, og pludselig hører I en meget 

mærkelig lyd, som I aldrig har hørt før. 

I ser jer godt omkring og får øje på en 

meget underligt udseende fugl, der 

sidder højt oppe i et træ. I er ikke i 

tvivl om, at I har fundet en helt ny art, 

som I er nødt til at dokumentere. Højt 

oppe i et træ, eller et stykke væk, er 

der et billede af en meget mærkelig 

fugl. I kan fx bruge det billede, der 

findes som bilag – husk at laminere 

det. Pigerne skal tegne fuglen, men de 

er nødt til på skift at bruge en kikkert 

for at kunne se den ordentligt. Imens 

de kigger på fuglen, skal de beskrive 

for de andre, hvad de ser.  

  
For at komme videre til næste post 

skal pigerne hen over et område med 

en masse visne blade og grene. Det 

gælder om at gå så stille og forsigtigt 

som muligt, så man ikke kommer til at 

larme. Det er ikke til at vide, hvad der 

er af vilde dyr i området. 

Billede af fugl fra 

bilag lamineret, papir, 

blyant, farver, 

kikkert, område med 

visne blade og grene 

3 Skovens planter  
Det kan godt blive koldt i junglen om 

natten. Grønsmutterne trænger derfor 

til en varm kop te. Desværre er de 

løbet tør for den te, de havde med 

hjemmefra, så de er nødt til at bruge 

de planter, der findes i junglen. Med 

sig hjemmefra har de et kort, der 

viser, hvilke planter der ikke er giftige. 

Ude i området har I gemt forskellige 

krydderurter, som pigerne skal finde 

og putte i den gryde kogende vand, I 

har på et bål, så det kan blive til te. 

Der må også meget gerne være 

snydeplanter gemt, som I ikke skal 

bruge. Under materialer finder I et ark 

Bilag om urter, bål, 

gryde med kogende 

vand, krydderurter til 

te, snor til gifte 

planter (grøn er 

oplagt) 
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med de mest almindelige krydderurter. 

De er mere eller mindre gode til te.  

  
For at komme videre til næste post 

skal pigerne igennem et område, hvor 

der er spændt en masse snore ud. De 

skal over, under, og igennem snorene 

uden at røre ved dem. De er nemlig 

giftige planter.  
4 Møde med de indfødte  

Dybt inde i junglen støder 

grønsmutterne på en landsby. Her er 

en gruppe indfødte, som er meget 

nysgerrige. De går helt tæt på 

grønsmutterne og studerer dem nøje. 

Posten går ud på, at grønsmutterne 

skal handle med de indfødte. De 

indfødte vil gerne have fat på 

grønsmutternes lygter, men dem vil 

grønsmutterne ikke af med for 

ingenting. De indfødte kan fx have 

perler, som de kan bytte med. Det er 

dog lidt svært, når grønsmutterne ikke 

forstår, hvad de indfødte siger og 

omvendt.  

  
Når handlen er afsluttet, slutter løbet. 

I kan fx slutte af med at danse en 

trommedans med de indfødte eller 

spise et måltid mad. 

Nogle ”værdifulde” 

ting som de indfødte 

kan bytte med (det 

kunne være perler og 

andet som 

grønsmutterne måske 

kan sætte på 

uniformer bagefter – 

sørg for der er nok til 

alle) 
udklædning til de 

indfødte 
evt. til et måltid mad 

 

Afslutning  

I kan med fordel lave et rigtigt junglemåltid på det bål, I alligevel har la-

vet til te og spise sammen med dem, der hjalp med at stå poster til lø-

bet. Her vil der også være rig mulighed for at snakke med grønsmut-

terne og andre om deres oplevelser på løbet, og hvad de synes var 

sjovt, udfordrende, spændende osv. I kan nu overrække mærker for for-

løbet, og grønsmutterne kan evt. lave en snor med de perler eller andet 

de byttede med de indfødte og sætte på deres uniform. 

 

Materialeliste 

• Lange kjoler 

• Hvide handsker 

• Hat og lygter fra trin 

• Se postbeskrivelser for 

mere
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Bilag 

Fugl til post 2 
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Urter til post 3
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