Smutter:

Logikløbere

Formål
Hvad vil det egentlig sige at være grønsmutte? Det skal grønsmutterne
finde ud af. De skal nemlig på et løb med udgangspunkt i grønsmutternes motto: ”Vi vil stå sammen, vi vil gøre vort bedste”. De skal også på
et løb om gærdesmutten, og på et løb, hvor de møder alle gærdesmuttens venner i skoven og laver aktiviteter i dyrenes øjenhøjde. Sidst men
ikke mindst skal de på et løb, der tager udgangspunkt i sangen ”En
grønsmutte er en pige”. Det bliver den ultimative grønsmuttetest.

Forudsætninger for spejderne
Ingen særlige forudsætninger.

Forudsætninger for lederne
Ingen særlige forudsætninger.

Om trinene
På hvert trin er der beskrevet en række poster. Posterne kan sættes
sammen til løbstyper, der passer til jer. De kan bruges til et stjerneløb,
en skattejagt, et gå-efter-kompas-løb eller noget helt andet.

Trin 1
Vi vil stå sammen, vi vil gøre vores bedste.

Trin 2
Gærdesmutten.

Trin 3
Gærdesmutten og dens venner.

Udfordring
Den store grønsmuttetest.

X’et
Afhold udfordringen som en del af et arrangement, hvor I inviterer nye
piger indenfor i flokken.
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Trin 1 - Vi vil stå sammen, vi vil gøre vort bedste
Introduktion
Grønsmutternes motto er ”Vi vil stå sammen, vi vil gøre vort bedste”, og
det er det, trin 1 handler om. Grønsmutterne skal nemlig på et løb, hvor
det ikke gælder om at være bedst, men om at gøre sit bedste.

Aktiviteter
Post

Beskrivelse

Materialer

1

Vand på vandring. Grønsmutterne
står i en rundkreds. Alle skal bide om
kanten på et tomt plastikkrus. Et af
krusene fyldes med vand, som efterfølgende skal hældes over i den næstes krus uden at hænderne tages til
hjælp. Sådan fortsætter legen hele
kredsen rundt. Her gælder det virkelig om at gøre sit bedste, så man ikke
gør de andre deltagere helt våde.

Plastickrus svarende
til antal piger

2

Hilsen. Grønsmutterne vil gerne gøre
deres bedste for at gøre andre glade.
Derfor laver de et kort til en, de holder af. Det kan være deres lillesøster,
deres onkel, en veninde, de mødte i
sommerferien eller en helt anden.
Kortet skal dekoreres flot og gerne
med et håndaftryk fra pigerne.

Karton
Farveblyanter
Sakse
Diverse pynt
Evt. Maling til håndaftryk

3

Med få ord. Når man står sammen,
forsøger man også at forstå hinanden
og hjælpe hinanden, selvom det kan
være svært. Vælg en af pigerne til at
være udlænding. Hun kan kun sige
ordene ”bold”, ”hoppe” og ”luften”.
Hun skal ved at bruge de tre ord få
de andre på holdet til at kaste en
bold højt op i luften ved hjælp af et
lagen. De andre på holdet må ikke
vide, hvad opgaven går ud på.

Lagen
Bold

4

Stå sammen og gøre sit bedste. Pigerne skal samarbejde om at lave et
maleri, der forestiller en grønsmutte.
De må ikke sige noget undervejs, og
de må kun bruge venstre hånd. Det
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skal være ét samlet maleri, og alle
skal deltage.
Vi gør vort bedste for andre. Når
grønsmutterne vil gøre deres bedste,
så er det ikke kun for sig selv eller for
andre mennesker. Det er også for
dyrene ude i naturen. Lav fodrekugler
eller noget andet, der kan være til
gavn for dyrene i jeres lokalområde.
Hvis I holder til inde i byen, kan det
være, at I kan lave en fin vandskål til
områdets hunde eller lignende i
stedet.

5

Materialer til fodrekugler

Afslutning
Nu har smutterne prøvet mottoet af: Hvad betyder det for dem?

Materialeliste
•

Plastikkrus

•

Farveblyanter

•

Vand

•

En bold

•

Sakse

•

Lagen

•

Maling

•

•

Karton

Materialer til et fodrekugler
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Trin 2 - Gærdesmutten
Introduktion
Grønsmutterne er opkaldt efter den lille fugl gærdesmutten. Den er
Danmarks næstmindste fugl, så den er ikke særlig stor. Kun ca. 10 cm.
lang. Den er brun og har en sjov lille hale, der ofte stikker lige op i luften. På dette trin skal grønsmutterne lære den bedre at kende.

Aktiviteter
Post
1

2

3

4

5

Beskrivelse
Føde. Gærdesmutter lever af små
insekter. Ryst en gren eller flyt et
stykke bark fra et træ. Hvilke insekter
kan I se? Hvor mange ben har de?
Gærdesmuttens yndlingsmad er
edderkopper. Kan I finde nogen af
dem? Gærdesmutten bruger sit lange
spidse næb til at fange insekter med.
Kan I fange insekter (labre larver) med
jeres spidse næb (et sugerør)?
Rede. Gærdesmutten laver
kuppelformede reder, som ungerne bor
i. Den laver gerne reden i et krat eller
mellem grene eller rødder fra væltede
træer. Reden laver gærdesmutten af
våde blade, kviste og mos. Byg en
gærdesmutterede. Den skal være rigtig
fin.
Fjender. Gærdesmutten har en del
fjender blandt rovfugle fx
spurvehøgen. Reden kan også blive
plyndret af skader og katte. En kat har
plyndret reden og spredt æggene ud
over det hele. Saml så mange æg I
kan på 1 minut.
Sang. Gærdesmutten forsvarer sin
rede ved at synge. Den synger meget
højt og klart og har et hidsigt kald. Hør
gærdesmuttens sang og se, om I kan
efterligne den. Syng så højt I kan.

Materialer
Labre larver

Bevægelse. Gærdesmutten er en livlig
fugl, men den er også let og elegant,
når den flyver igennem grenene i et
buskads. Grønsmutterne skal

Materialer til
forhindringsbane
(brug af naturen)

Sugerør

Våde blade, kviste,
mos

Æg (eller noget der
ligner)

En lydoptagelse af
gærdesmuttens sang
(brug fx
fuglestemmer.dk)
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gennemføre en forhindringsbane let,
elegant og ikke mindst lydløst.

Afslutning
Hvorfor mon I hedder smutter? Synes I at I ligner gærdesmutten? På
hvilken måde? På hvilken måde ikke?

Materialeliste
•

Labre larver

•

•

Sugerør

•

Våde blade

•

Kviste

gærdesmuttens sang

•

Mos

(brug fx

•

Mudder

fuglestemmer.dk)

Æg (eller noget der kan
ligne æg)

•

•

En lydoptagelse af

En forhindringsbane.
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Trin 3 - Gærdesmutten og dens venner
Introduktion
Gærdesmutten bor ude i naturen sammen med en masse andre dyr. På
dette trin skal grønsmutterne møde nogle af dyrene og opleve verden
med deres øjne.

Aktiviteter
Post
1

2

Beskrivelse
Ræv. Ræve bor over hele Danmark.
De bor både i byen og ude i naturen.
De har et meget dårligt syn, så hvis
man står helt stille, kan de ikke se
en. De orienterer sig i stedet ved
hjælp af lyde og lugte. Hvor gode er
grønsmutterne til at bruge deres
lugtesans? Leg en lugtekimsleg med
mange forskellige lugte. Det kan
være blomster, kanel, jord, løg, kaffe
osv.
Hare. Harer er helt almindelige dyr i
Danmark. De kan godt lide at bo i
nærheden af et buskads ud til åbne
marker. En hare kan løbe med 60
km/t, og den kan sprinte med en
tophastighed på 80 km/t. Verdens
hurtigste mand, Usain Bolt, kan løbe
med en tophastighed på 44 km/t.
Haren er altså næsten dobbelt så
hurtig som verdens hurtigste
menneske. Hvor hurtigt kan I løbe?
Grønsmutterne skal teste, hvor langt
de kan løbe på 10 sekunder. Lav en
bane, hvor der undervejs er sat skilte
med navnene på de dyr, der er
beskrevet herunder. Skiltene skal stå
x antal meter fra start, alt efter hvor
langt de forskellige dyr kan løbe på
10 sek. Hvilket dyr minder
grønsmutterne mest om? Sæt en
pind for hver af følgende dyr:
Hare: Løber 222 m på 10 sek.
Ræv: Løber 139 m på 10 sek.
Skovmus: Løber 42 m på 10 sek.
Pindsvin: Løber 28 m på 10 sek.
Hugorm: ”Løber” 17 m på 10 sek.
Tudse: Løber 3 m på 10 sek.

Materialer
Ting til lugtekimsleg

Skilte med dyrene:
hare, ræv, skovmus,
pindsvin, hugorm og
tudse
Stopur
Metermål
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3

4

5

Tallene er fra Naturstyrelsens
hjemmeside.
Musvåge. Musvåger er de mest
almindelige rovfugle i Danmark. De
holder til i nærheden af skove, hvor
de blandt andet lever af mus,
fugleunger og padder. De er nogle
rigtig gode jægere, der næsten
rammer plet hver gang. Hvor gode er
I mon til at ramme plet? Opstil
tomme dåser inden for et afgrænset
område. De skal ikke stå oven på
hinanden, men enkeltvis og gerne i
forskellige niveauer. Pigerne skal se
hvor mange, de kan vælte ved at
kaste en tennisbold.
Muldvarpe. Der er en ting, som
muldvarper er helt vildt gode til, og
det er at grave. De graver
gangsystemer i jorden, hvor der er
god adgang til føde. Muldvarper
elsker nemlig regnorme. Et
gangsystem kan blive op til 200
meter langt. Hvor gode er
grønsmutterne til at grave efter
regnorme uden at kunne se noget?
Det kan muldvarper nemlig ikke
særlig godt. Grav efter lakridssnore
eller noget andet, der kan minde om
regnorme, i en bunke jord med bind
for øjnene. Hvor mange kan I finde?
Frøer. Der lever rigtig mange frøer i
nærheden af vandhuller. De er
altædende og bruger deres lange
tunge til at fange alt det, de kan
sluge. De er også helt vildt gode til at
hoppe både højt og langt. Lav en
stafet, hvor grønsmutterne skal
hoppe med frøhop.

Tomme dåser
Tennisbolde

Jord
”Regnorme”

Afslutning
Har I set nogle af de dyr i virkeligheden? Hvordan tror I, det er at være
sådan et dyr?
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Materialeliste
•

Ting til lugtekimsleg

•

Metermål

•

Skilte med dyrene: hare,

•

Tomme dåser

ræv, skovmus, pindsvin,

•

Tennisbolde

hugorm og tudse

•

Jord

Stopur

•

”Regnorme”

•
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Udfordring - Den store grønsmuttetest
Introduktion
Den store grønsmuttetest tager selvfølgelig udgangspunkt i sangen ”En
grønsmutte er en pige”, der er nr. 7 i De grønne pigespejderes sangbog.
Posterne tager udgangspunkt i hver af de 7 vers. Start hver post med at
synge det pågældende vers. Gerne så højt I kan.

Aktiviteter
Post
1

2

3

Beskrivelse
På jagt efter eventyr. Lav en bane,
hvor grønsmutterne skal snige sig
igennem krat, klatre over grene,
dukke sig under en busk osv.
Undervejs skal der være placeret
forskellige blomster og dyr (det
behøver ikke at være ”rigtige”
blomster og dyr, men kan fx være
billeder). Sørg for, at det er nogle
blomster og dyr, som grønsmutterne
kender (evt. Billeder). Grønsmutterne
skal snige sig igennem banen og få
øje på alle de blomster og dyr, der er
undervejs. Kan de huske, hvad de så,
når de er kommet igennem banen?
Venskaber der styrker og gror. Noget
af det allervigtigste i
grønsmutteflokken er det samarbejde
og venskab, der er. Et rigtig godt
symbol på venskab er
venskabsknobet. Grønsmutterne skal
lære at binde et venskabsknob; Se,
hvordan man gør i Lommeguiden.
Hvis grønsmutterne allerede kan
binde et venskabsknob, skal de prøve
at binde knobet to og to. Hver pige
må kun bruge én hånd.
På lejr vi har det herligt. Grønsmutter
elsker at være på lejr, hvor man kan
samarbejde om alt. Når man er på
lejr, starter man hver morgen med at
hejse flaget. Øv jer i at hejse flaget
og i at synge flagsangen (se
lommeguiden). Syng flagsangen fra
De grønne pigespejderes sangbog.

Materialer
Forhindringsbane
Billeder af dyr og
blomster

Grønsmutternes egne
tørklæder

Knobreb til hver grønsmutte,
flag og flagstang med
flagline
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4

5

6

7

I grønsmutteflokken laver vi masser
af praktiske ting. Grønsmutter elsker
at bruge deres hænder til praktiske
ting. Blandt andet elsker de at snitte.
Snit en smørekniv, en knagerække,
en fugl eller lignende. Søg på
internettet for at finde ud af hvordan
man kan gøre eller lån en snittebog
på biblioteket.
Fest kan vi altid lave. Grønsmutterne
elsker at holde fest og have det sjovt.
Og til enhver god fest hører balloner.
Derfor skal grønsmutterne danse
ballondans. Hver pige skal have en
ballon bundet om det ene ben. Det
gælder nu om at trampe på de
andres balloner, så de går i stykker.
Den, der til sidst har en hel ballon,
har vundet.
Spredt rundt i hele verden.
Grønsmutter har veninder over hele
verden. Der findes nemlig også
grønsmutter i mange andre lande.
Ligesom grønsmutter herhjemme
elsker de at lege. Leg legen
”Regnbuetagfat”, som er en af de
engelske grønsmutters yndlingsleg.
Regnbuetagfat: To deltagere vælges
til at være fangere. De andre
deltagere får et stykke farvet papir i
hånden, som de skal holde, så farven
ikke kan ses. Bliver man fanget, skal
man aflevere sit stykke papir og
hente et nyt hos lederen. Den fanger,
der først får 3 stykker papir i
forskellige farver, vinder.
Sammenhold smutter lærer. Det er
rigtig vigtigt at have sammenhold i
grønsmutteflokken. Lav et kendetegn
til flokken, der viser, at I holder
sammen. Det kan fx være en
læderlap med flokkens navn, et ens
armbånd til alle, en kasket med en
tegning, der symboliserer flokken
eller noget helt andet.

Dolk til hver grønsmutte
Friskt træ som fx pil
eller hassel

Balloner
Snor
Musik

Farvet papir i minimum tre farver

Materialer til jeres
kendetegn

Afslutning
Syng hele sangen sammen. Synes I den passer på det vi plejer at lave?
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Materialeliste
•

Forhindringsbane

•

Balloner

•

Billeder af dyr og blomster

•

Snor

•

Musik(afspiller)

•

Knobreb, flag og flagstang

•

Farvet papir i minimum
tre farver

•

Dolk

•

•

Friskt træ som fx pil eller
hassel

Materialer til jeres kendetegn
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