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100 års pigespejderi

Spirer – trin for trin
 
I dette mærke får spirerne mulighed for at dykke ned i historien - set fra de mindste spejde-
res synsvinkel.
Spirerne skal møde 4 piger, der alle fortæller om deres bedste spejderaktivitet fra deres før-
ste tid som spejdere. Spirerne vil opleve, at alle har forskellige yndlingsaktiviteter og af helt 
forskellige grunde.
Spirerne skal også beskrive deres egne yndlingsaktiviteter, når de skal fylde en tidskapsel i 
finalen.
 
Mærket er bygget op omkring 4 tidskapsler (2 på hvert møde), 
som I kan “finde” på lige den måde der passer til jer. I hver tids-
kapsel er der en fortælling fra en pige, der hører til korpsets yng-
ste aldersgruppe på det tidspunkt. Hun beskriver sin yndlingsak-
tivitet, som spirerne herefter skal afprøve. Hun beskriver også sin 
yndlingsleg og -sang, som vil være typisk for den tidsperiode.
Mærkets to trin er ens i deres opbygning; dels fordi spirer trives 
ved gentagelser og kendte rammer; dels fordi det giver en stem-
ning af at bladre i en historiebog og at historien både gentager sig 
og udvikler sig.

 

Trin 1 - En tidskapsel fra Marie og 
Helle
På dette trin skal spirerne møde to piger; Marie og Helle. De var grønsmutter i 1935 og 
1967.
 
I 1935 var aldersgrænsen for grønsmutter 8-12 år og de typiske aktiviteter for grønsmutter 
var naturkendskab, husflid og håndarbejde samt en masse sang og leg.
 
I 1967 var de yngste medlemmer stadig 8 år og der blev udgivet nye grønsmutteprøver og 
duelighedstegn, hvor grønsmutten både skulle fremvise resultatet af en række praktiske 
opgaver og udvikle teoretisk viden om et bestemt emne.
 
Tidskapslerne skal fremstilles på forhånd. De kan bestå af en kagedåse, en flaske eller en 
anden beholder, der ser “gammeldags” ud. Tidskapslen skal indeholde brevene fra Marie og 
Helle, de kan findes i Bilag 1. Brevene kan evt. dyppes i kaffe, gnides med jord 
eller krølles, så de også ser gamle ud. 
 
Det er op til lederne hvordan tidskapslerne skal findes. De kan være gravet ned 
i jorden, så spirerne kan grave dem op. De kan være gemt i spejderhytten. Eller 
lederen kan have fundet dem hjemme hos sig selv.

Hvor fandt 
I tidskapsler? 

Måske skal I selv grave 
dem op af jorden? Måske er 

de gemt på loftet eller i 
kælderen i spejderhytten?

Måske har lederen 
fundet dem 
derhjemme?
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Aktiviteter
DA MARIE VAR SPEJDER I 1935:
Find tidskapslen sammen med spirerne. Fortæl hvad en tidskapsel er.
Se på brevet i tidskapslen og læs det højt for spirerne. Tal om Marie; hvor gammel ville hun 
være i dag? Måske har spirerne en Oldemor, der er så gammel? Forestil jer hvordan jeres 
lokalsamfund så ud på Maries tid; butiksliv, skole, børns pligter osv.
 
Se evt på dette link om børneliv i 30’erne som inspiration.
https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/dk_historier/
skole_leg_og_pligter_barn_i_1930_erne.pdf
 
MARIES YNDLINGSSPEJDERAKTIVITET
Læs igen den del af Maries brev, der handler om at lave bladaftryk.
Nu skal i lave jeres egne bladaftryk.

Det kan I gøre på forskellige måder:
 
Papir og fedtfarver
Find et flot blad i naturen.
Læg det på bordet og læg et papir ovenpå. Gnid med en fedtfarve ovenpå papiret indtil bla-
dets aftegning dukker frem.
 
Ler
Find et flot blad i naturen.
Tag en klump ler og rul det fladt med en kagerulle.
Læg bladet ovenpå leret og rul med kagerullen, så bladet sætter et aftryk i leret.
Skær det overskydende ler væk og lad aftrykket tørre.
 
Maling
Find et flot blad i naturen.
Læg bladet på en avis og mal på bladet med jeres yndlingsfarve.
Flyt bladet forsigtigt hen på en tør avis.
Læg forsigtigt et stykke papir ovenpå bladet og pres let, så bladet giver et aftryk på papiret.
 
I kan lave en hel blomsterkrans ligesom Marie. Enten kan spireflokken lave én krans tilsam-
men og hænge den op i spejderhuset. Eller hver spire kan lave sin egen krans og få den med 
hjem.
 
LEGE:
Marie fortæller i brevet om de lege, hun legede med sine veninder. Prøv at lave en hinkerude 
eller at sjippe ligesom Marie fortæller.
 
SANGE, SOM MARIE KUNNE LIDE:
Nu titte til hinanden
Lille Guds barn hvad skader dig
Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Hist hvor vejen slår en bugt
Hør den lille stær
Langt ude i skoven stod et lille træ
Solen er så rød mor
 

https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/dk_historier/skole_leg_og_pli
https://natmus.dk/fileadmin/user_upload/natmus/undervisning/dokumenter/dk_historier/skole_leg_og_pli


3

DA HELLE VAR SPEJDER I 1967
Find tidskapslen sammen med spirerne. Se på brevet i tidskapslen og læs det højt for spirer-
ne. Tal om Helle; hvor gammel ville hun være i dag? Måske har spirerne en Bedstemor, der 
er så gammel? Forestil jer, hvordan jeres lokalsamfund så ud på Helles tid; butiksliv, skole, 
børns pligter osv.
 
Se evt på dette link om børneliv i 60’erne som inspiration
https://skole200.dk/wp-content/uploads/2014/08/Artikel_Boerneliv_1960_70.pdf
https://skole200.dk/wp-content/uploads/2014/08/0_Klasse_HistoriskeLege_1960_70.pdf

HELLES YNDLINGSSPEJDERAKTIVITET
Læs igen den del af Helles brev, der handler om at lave lysdryp.
Lad grønsmutterne lave lysdryp i et vandglas eller ovenpå en avis.
I kan også prøve på et Anders And blad eller andet blad, som pigerne læser. 
I dag behandles bladenes sider dog anderledes end i 1967, så afprøv først om jeres valgte 
blad virker til opgaven.
 
LEGE:
Helle fortæller i brevet, at hun ofte bygger med LEGO sammen med sine veninder. Le-
go-klodserne så lidt anderledes ud, men princippet i klodserne er den samme.
Prøv at bygge med lego eller duplo-klodser.
 
Helle fortæller også at hun er glad for boldlege.
I kan fx lege Ti-bold med en tennisbold, se regler i Bilag 2.
 
SANGE, SOM HELLE KUNNE LIDE:
Tænk hvis vi sad på månen
Godmorgen Sol
 
Afslutning
Spireflokken samles og snakker om, hvilke af de ting, som de har prøvet på dette trin, som 
stadig findes i dag af aktiviteter, lege og sange.
 
Materialer

• Tidskapsler (gravet ned på forhånd), spader, blade, papir og fedtfarver, saks, limstift,  
 kridt, sjippetov, Anders And blade eller aviser, hvide stearinlys, Legoklodser, tennis 
 bolde

https://skole200.dk/wp-content/uploads/2014/08/Artikel_Boerneliv_1960_70.pdf
https://skole200.dk/wp-content/uploads/2014/08/0_Klasse_HistoriskeLege_1960_70.pdf
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Trin 2 - En tidskapsel fra Camilla og Sofie 
På dette trin skal spirerne møde to piger; Camilla og Sofie. De var spirer i 1991 og 2012.
 
I 1991 blev spirearbejdet for de 5-7 årige oprettet. Spirerne deltog i gruppens traditioner og 
øvede sig i at være gode spejderkammerater. Spirernes møder var fyldt med lege og sange 
samt små aktiviteter om fx naturen og spejdere i andre lande. I starten fandtes der ikke stof-
mærker til spirerne, men mange lavede deres egne mærker af fx krympeplast.
 
Også i 2012 bliver der udgivet programstof (det vi nu kalder aktivitetsmateriale) for spirer på 
samme måde som de andre enheder. De første udfordringsmærker for spirer og grønsmutter 
blev udgivet i 2011 og resten kom i 2012.
 
Tidskapslerne skal fremstilles på forhånd. De kan bestå af en kagedåse eller en anden behol-
der, der ser “gammeldags” ud. Tidskapslen skal indeholde brevene fra Camilla og Sofia, de 
kan findes i Bilag 1. Brevene kan evt. dyppes i kaffe, gnides med jord eller krølles, så de også 
ser gamle ud.
 
Det er op til lederne, hvordan tidskapslerne skal findes. De kan være gravet ned i jorden, så 
spirerne kan grave dem op. De kan være gemt i spejderhytten. Eller lederen kan have fundet 
dem hjemme hos sig selv.
 
Aktivivteter
DA CAMILLA VAR SPEJDER I 1991
Find tidskapslen sammen med spirerne. Kan spirerne huske, hvad en tidskapsel er? Se på 
brevet i tidskapslen og læs det højt for spirerne. Tal om Camilla; hvor gammel ville hun være 
i dag? Måske er spirernes mødre den alder? Forestil jer, hvordan jeres lokalsamfund så ud på 
Camillas tid; butiksliv, skole, børns pligter, teknik osv.
 
CAMILLAS YNDLINGSSPEJDERAKTIVITET
 
Læs igen den del af Camillas brev, der handler om at lære om Zambia.
Se på et verdenskort og find Zambia. Se på billedet af de Zambiske pigespejdere i bilag 3.
Lad spirerne vælge 1-2 af de forskellige lege og aktiviteter, som er beskrevet her eller i Ca-
millas brev.
 
Aktiviteter fra det første hæfte om Zambia: ZAM-SPEJD
 
BOLDE
Man laver en lille kugle af tørt græs, papir eller klude. Cykelslangen klippes i “elastikker”. De 
sættes omkring totten på kryds og tværs, så man til sidst har en bold på størrelse med en 
tennisbold.
 
RASLE AF KAPSLER
For at lave en rasle skal du bruge en gaffelgren, metaltråd, en hammer, et søm, kapsler.
Fjern først kapslernes plastikindlæg. Ved hjælp af hammer og søm slås et hul i hver kapsel.
Kapslerne trækkes parvis på metaltråd, således at de to og to vender åbningerne mod hinan-
den. Metaltråden sættes på gaffelgrenen.
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CHIENGA
Du skal bruge én stor sten og en mængde små sten
Man graver et lille hul i jorden - eller stiller en lille kasse på fliserne. Alle småstenene - f. eks. 
25 - lægges i hullet. A kaster den store sten i luften mens hun samler de små sten op en ad 
gangen. Der må kun samles små sten, mens den store er i luften. Man skal nå at gribe stenen, 
når den kommer ned igen, ellers er det B’s tur. Antallet af opsamlede sten angiver pointtallet. 
Man må blive ved med at kaste stenen op, indtil man ikke griber den.
Chienga er en meget kendt leg i Zambia.

LEGE:
Ud over de zambianske lege så kan I også prøve at lege med vandpistoler ligesom Camilla skri-
ver om i brevet.
 
SANGE, SOM CAMILLA KAN LIDE:
Lille Peter Edderkop
Bamses regnvejrssang
Se hvilket menneske, nr. 174
Uberørt af byens travlhed
 
DA SOFIA VAR SPEJDER I 2012
Find tidskapslen sammen med spirerne.
Se på brevet i tidskapslen og læs det højt for spirerne. Tal om Sofia; hvor gammel ville hun være 
i dag? Måske er spirernes kusiner den alder? Forestil jer, hvordan jeres lokalsamfund så ud på 
Sofias tid; butiksliv, skole, børns pligter, teknik osv.
 
SOFIAS YNDLINGSSPEJDERAKTIVITET
 
Læs igen den del af Sofias brev, der handler om årsmærket.
Prøv at save igennem en tennissko ligesom Sofia skriver om i brevet. Lad spirerne undersøge 
hvad skoen er lavet af og hvor mange forskellige dele der er.
 
Hvis I har lyst, så kan I også save igennem andre ting.
 
LEGE:
Prøv at lege Enlig mor fra Høje Taastrup. Du finder reglerne i bilag 4.
 
SANGE:
De grønne pigespejderes sangbog er fra 2004, så I kan frit synge fra den. De nyeste sange er 
nummer 13, 17, 20 og 34. 
 
Afslutning
Spireflokken samles og snakker om, hvilke af de ting som de har prøvet på dette trin som stadig 
findes i dag af aktiviteter, lege og sange.
 
Materialer

• Tidskapsler (gravet ned på forhånd), spader, verdenskort, materialer til zambia-aktivite  
 ter, vandpistoler, tennissko, sav, sangbog
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Finalen - Spirernes tidskapsel
Lad spirerne se på de fire tidskapsler som I har fundet.
Lad spirerne fortælle hvilke ting, der er med i de forskellige tidskapsler.
Nu skal spireflokken lave sin egen tidskapsel. Lederen viser selve tidskapslen, som spirerne skal 
være med til at fylde.
Lad spirerne være med til at vælge, hvad der skal i tidskapslen.
 
Forslag til indhold:
 

• Hver spire tegner en tegning af deres yndlingsspejderaktivitet. Få hjælp til at skrive,   
 hvad tegningen forestiller. Husk at skrive navn og alder på tegningen.
• Billeder af spireflokken og de enkelte spirer. Husk igen navn og alder.
• Et brev fra spireflokken hvor de fortæller om, hvad de elsker at lave til spejder.
• Husk at nævne hvilke lege og sange, som er populære hos spirerne lige nu.

Når tidskapslen er fyldt, så skal den gemmes. Den kan graves ned udenfor spejderhuset eller 
gemmes et andet sted.
 
Hvis I har mere tid, så kan I lege og synge ud fra spirernes favoritliste.
 
Materialer

• Tidskapsel som spirerne kan fylde, papir, blyanter, farveblyanter, billeder af spirerne



BILAG 
JUBILÆUMSMÆRKER 

 1 

 

 

100 års pigespejderi - Spirer 

 

Bilag 1 

 

 

Brev fra Marie 

  

Kære spejderven 

  

Jeg hedder Marie og jeg er 9 år. Jeg har været spejder i næsten et år. Jeg er Grønsmutte. Vi er 15 

piger i min grønsmuttetrop; to patruljer er vi delt ind i. 

Jeg skal beskrive min favorit indenfor spejderverdenens væld af aktiviteter. Jeg ser med glæde 

tilbage på, da vi dygtiggjorde os indenfor botanikkens verden. Vi gik ud i skoven og her måtte vi 

finde de aller pæneste blade og blomster. De fleste af dem har vi lagt i en presse, for at de må 

blive helt flade og tørre. Vi skal fremstille et herbarium; en samling af planter. 

Min flokfører viste os, hvordan vi kunne lave aftryk af bladets mønster og kontur ved at gnide et 

papir med farve. Jeg fremstillede en mængde bladaftryk og klippede dem ud. Så lavede jeg en 

krans ud af de mange bladaftryk ved at føje dem sammen med en limpen. 

Denne blomsterkrans måtte vi tage med hjem. Jeg tog det med til min Tante Vera. Hun blev meget 

taknemmelig for gaven og den hænger stadig fremme i hendes stue. Det gør mig glad, når jeg kan 

glæde andre. 

I Grønsmutteflokken arbejder vi ofte på at forberede os til diverse prøver og duelighedstegn. 

Jeg kan også godt lide når vi synger sammen. Vores flokfører har lært os sangen…. Den kan jeg 

godt lide fordi… 

Ved vores mødested er der god mulighed for at lege. Vi leger ofte hinkerude med småsten, som vi 

finder. Nogle gange har Esther et svingtov med. Det synes jeg også er sjovt. 

  

Jeg håber at mit brev vil være til nytte for dig, min fremtidige spejdersøster. 

  

Kærlig hilsen 

Marie  
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Brev fra Helle 

  

Kære fremtids-spejder 

  

Jeg hedder Helle og jeg er 9 år. Jeg er grønsmutte og det er sjovt. Sidste år startede jeg i 

grønsmutteflokken og min bedste veninde, som hedder Susanne, er også startet til spejder nu. Vi 

er 20 piger i hele flokken, men i mit kuld, som hedder Lærkerne, der er vi 7 piger. 

Jeg har en onkel, som hedder Onkel Erik, og han samler på Anders And blade. Han har samlet på 

dem helt fra de fandtes i Danmark og han har næsten dem alle sammen. Jeg læser tit i Anders 

And, når jeg er på besøg hos ham og nogle gange må jeg få et blad med hjem. Det er, når han har 

flere af det samme blad. 

Jeg tog nogle Anders And blade med til grønsmuttemøde og så viste min flokfører, hvordan vi 

kunne lave kunst ud af bladene. 

Vi skulle finde et godt billede i et blad og så dryppe på det med et tændt stearinlys. Det skulle 

være et ret tykt lag stearin og så skulle det tørre. Så tog man stearinpladen af bladet og så kunne 

man se billedet fra bladet på stearinen. 

Det var smaddersjovt og vi lavede mange aftryk helt indtil der ikke var flere stearinlys. 

Til alle møderne så leger vi sammen i hele flokken. Vi leger ofte med bolde og min yndlingsleg er 

ti-bold. Jeg har min egen bold derhjemme og jeg har øvet mig, så jeg kan klare alle kastene 

næsten hver gang det er min tur. 

Derhjemme leger jeg med Lego, som er byggeklodser i forskellige farver. Jeg og Susanne har 

begge to Legoklodser og når vi leger hos hinanden, så kan vi bygge meget høje tårne og 

bygninger. 

  

I slutningen af hvert møde så synger vi sammen. Mine yndlingssange er “Kom skal du se vor 

grønsmutteflok” og “En grønsmutte er en pige”. Vi synger også sommetider ”Jeg en gård mig 

bygge vil” ligesom i skolen. 

  

Jeg vil slutte med en hilsen til dig, fremtids-spejder. Jeg håber, at du finder mit brev. 

Kærlig hilsen 

Helle 
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Brev fra Camilla 

  

Kære spejdersøster 

  

Jeg hedder Camilla og jeg er 7 år. Jeg er startet til spejder som spire. Først sagde min 

mor at jeg skulle vente til næste år, men så sagde min storesøsters spejderleder, at jeg godt 

kunne starte allerede nu fordi de har opfundet spirer. 

  

I min spireflok, der leger vi tit ude i skoven. Vi leger fangeleg og gemmeleg. 

Vi lærte om nogle piger, der boede i Zambia. Der kan de ikke lege ude i skoven, de leger heller 

ikke så meget fordi de skal hjælpe meget til derhjemme. Men de leger med sten. Vi prøvede også 

at lege med sten, men jeg synes at det var svært at gribe alle stenene. Vi så også billeder af deres 

tøj. Det er meget anderledes end vores tøj, men jeg synes at det er rigtig flot med mange farver. Vi 

skulle lave vores egne instrumenter ligesom børnene i Zambia. Vi lavede alle mulige forskellige 

instrumenter fx trommer ud af en spand og raslere ud af gamle kapsler fra sodavand. 

  

Det bedste ved at være spejder, det er når vi synger. Vi synger tit “Lille Peter Edderkop” og når det 

regner, så synger vi Regnverssangen fra Bamses Billedbog. Min leder hun kendte den ikke, men vi 

lærte hende den. 

Engang var vi oppe i kirken og der sang vi nogle sange om Jesus. Vi skulle lave fagter til dem og 

det var sjovt. Vi synger også tit sange, som vi selv finder på. Især den med Andersine, Anders And 

og Rip Rap Rup, der finder vi tit på flere vers. 

Da det var sommer, så legede vi med vandpistoler som vi fyldte med vand og så skød vi efter 

hinanden. Vores spejderleder hun var også med. Jeg kan godt lide når de voksne er med til at lege. 

  

Jeg håber at du læser mit brev i fremtiden. 

  

Mange hilsner fra 

Camilla 
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Brev fra Sofia 

  

Kære spejdersøster fra fremtiden. 

  

Jeg hedder Sofia og jeg er 6 år gammel. Jeg er spire og jeg har lige fået min egen 

spejderuniform i julegave. Jeg har allerede nogle mærker derhjemme, som min farmor gerne vil 

hjælpe mig med at sy på uniformen. Jeg får snart mit næste mærke. Det er et mærke, som man 

kun kan tage i år så derfor er det vigtigt, at vi når det siger min spejderleder. Vi har løbet og lært 

om, at man bruger energi når man løber. Man får energi når man spiser mad. Vi har også 

undersøgt, hvad forskellige ting er lavet af. Vi skulle save i en kondisko! Den gik helt i stykker og 

så kunne vi se, hvad der var indeni den. Det var sejt. 

  

Vi laver tit bål til spejder og jeg synes ,at det er hyggeligt at sidde rundt om bålet og synge 

sammen. Jeg må få min egen sangbog næste år, når jeg skal rykke op og blive grønsmutte. Det 

glæder jeg mig til. 

  

Vi leger rigtig meget til spiremøderne. Vi har fundet på vores egen udgave af Enlig mor fra Høje 

Taastrup, hvor man kan være en skumfidus mellem to kiks og man kan være tre spejdere i én 

sovepose. 

  

Jeg vil sende en kløverhilsen til dig i fremtiden og jeg håber, at du finder mit brev. 

  

Sofia 
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100 års pigespejderi – Spirer 

 

Bilag 2 

 

Regler til 10-bold 

 

Spil med en tennisbold. 

Ti-bold er ti forskellige udfordringer i at kaste og gribe bolden til og fra muren. Sværhedsgraden 

stiger jo tættere du kommer på målet. 

Fejles et kast eller tabes bolden, er det den næstes tur og man må om bag i køen til det bliver ens 

tur igen. 

Når en af deltagerne har gennemført de ti udfordringer, har vedkommende vundet. Spillet er slut 

og en ny omgang kan begynde. 

 

Ti-bolds 10 udfordringer: 

Du starter med nr. 1 og så nedefter. 

1. Kast bolden med underhåndskast. Grib den. 

2. Kast bolden med overhåndskast. Grib den. 

3. Kast bolden og kryds armene i et “kuskeslag” (håndfladerne på skuldrene), inden du griber 

den igen. 

4. Kast bolden og klap i hænderne foran maven og bag ryggen, inden du griber den igen. 

5. Kast bolden op i luften og slå den ind mod muren med højre håndflade. Grib den. 

6. Kast bolden op i luften, og slå den ind mod muren med bagsiden af højre hånd. Grib den. 

7. Kast bolden under højre ben. Grib den. 

8. Kast bolden under venstre ben. Grib den. 

9. Kast bolden bag om ryggen. Grib den. 

10. Vend ryggen til muren, kast bolden over hovedet, vend dig i en fart og grib bolden. 

 

Denne leg findes i mange varianter. Måske findes der en lokal variant fra dit område? 
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100 års pigespejderi - Spirer 

 

Bilag 3 

 

Billede af pigespejdere fra Zambia 

              

               https://www.wagggs.org/en/our-world/africa/member-organizations/zambia/ 
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100 års pigespejderi - Spirer 

 

Bilag 4 

 

Enlig mor fra Høje Taastrup  

Pigerne står i en rundkreds med én i midten. Pigen i midten peger på en i rundkredsen, 

nævner et navn på en figur (se nedenfor) f.eks. ”enlig mor i Høje Taastrup” og begynder at tælle 

højt til ti. 

  

Pigen, der bliver peget på, skal reagere ved at lave den rigtige formation sammen med de to 

sidemænd. Reagerer de ikke inden der er talt til 10, skal personen der blev peget på ind i 

rundkredsens midte, og personen i midten overtager dennes plads. 

 

Start med 2-3 formationer og tilføj flere efterhånden, som pigerne lærer legen bedre at kende. 

  

Figurer og formationer er: 

  

- Enlig mor i Høje Taastrup: Personen i midten rører i kødgryderne. Sidemændene sætter sig ved 

fødderne af ”moren”, trækker i hendes skørter og vræler som små børn. 

  

- Popcorn: Personen i midten stiller sig ret op og sætter hænderne ud til hver side lige over 

hovederne på sidemændene. Sidemændene krummer sig sammen og småhopper rundt under 

makkerens håndflader, mens de siger ”pop-pop-pop-po…”. 

  

- John Wayne: Personen i midten griber en pistol i hvert pistolhylster på hofterne. Han skyder 

sidemændene, puster pistolerne og sætter pistolerne tilbage i hylstrene. Sidemændene skal 

skynde sig at sætte sig ned for at undgå at blive skudt. 

  

- Bjørn: Ingen må reagere overhovedet. 

  

- Elefant: Personen i midten former en snabel med den ene hånd om næsen. Sidemændene skal 

agere ører ved at stille sig med siden til midterpersonen og forme armene som store ører. 

  

- Skumfidus: Personen i midten bliver klemt af sidemændene, der er kiks. 

- Tre spejdere i sovepose: Personen i midten og sidemændene stiller sig tæt på hinanden som om 

de lå i en sovepose. 

 

Find gerne på flere figurer. 

 


