Spirer:

Logikløbere

Formål
Som løbelus skal spirerne lære noget om at være spirer.

Forudsætninger for spirerne
Ingen særlige forudsætninger.

Forudsætninger for lederne
Ingen særlige forudsætninger.

Om trinene
De skal på et løb, der tager udgangspunkt i spirernes motto: ”Vi vil
hjælpe hinanden og dele med andre”. De skal også på et løb, der handler om ting, der spirer. Til sidst skal de bestå den store spiretest, som er
et løb, der tager udgangspunkt i sangen ”Hør en hoppespire synge”. Alt i
alt handler dette niveau om løb. På de forskellige trin og i udfordringen
er der beskrevet nogle poster, som I kan putte ind i en løbsramme, der
passer til jer. Det kan være stjerneløb, skattejagt eller noget helt andet.

Trin 1
Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre.

Trin 2
Spirende spirer.

Udfordring
Hør en hoppespire synge.

X’et
Afhold udfordringen på det lokale torv, så alle børn i byen kan se, hvor
sjovt I har det.
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Trin 1 - Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre
Introduktion
Spirernes motto er: “Vi vil hjælpe hinanden og dele med andre”. Det
handler posterne på dette trin om. Spirerne vil ikke kunne løse opgaverne, hvis de ikke sørger for at hjælpe hinanden og er gode til at dele.

Aktiviteter
Post
1

2

3

4

Beskrivelse
Den ulækre spand. Spirerne skal lede
efter forskellige genstande i en spand
fyldt med ulækre ting og sager. Det er
ikke vigtigt hvad, der er i spanden,
eller hvad det er for nogle ting. Posten
går nemlig ud på, at spirerne skal
kunne dele. Ved posten skal der være
nogle gummihandsker, men der skal
ikke være nok til alle. Spirerne skal
finde ud af, at de er nødt til at deles
om gummihandskerne for, at alle kan
have deres hænder i spanden på
samme tid.
Del med andre. Hav noget spiseligt
liggende fremme. Det kan være nogle
appelsiner, kiks eller noget andet.
Spirerne skal kunne finde ud af at dele
lækkerierne, selvom det måske ser ud
som om, der ikke er nok til alle.
Med bind for øjnene. Lav en bane med
forskellige forhindringer undervejs.
Måske skal man under noget, over
noget, rundt om noget eller lignende.
Pigerne skal være sammen to og to.
Den ene skal have bind for øjnene,
mens den anden skal føre begge
sikkert gennem banen. Byt gerne
roller, når banen er “bestået”.
Hjælpe hinanden. Hvor gode er
spirerne til at arbejde sammen? Det
finder de ud af på denne post. Spirerne
skal ned på alle fire. Over dem lægges
et stort tæppe – deres
skildpaddeskjold. Spirerne skal nu få
skildpadden til at bevæge sig uden, at
skjoldet falder af. Det kræver en del
samarbejde.

Materialer
Spand
Ulækre ting
Gummihandsker
(færre end antal
spirer)

Noget spiseligt

Forhindringsbane

Et stort tæppe
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Afslutning
Hvordan oplevelse det at dele med andre? Hjælpe hinanden? Oplever I
nogle gange, at det er svært at dele? Og hjælpe hinanden?

Materialeliste
•

Spand

•

Ulækre ting

•

Gummihandsker (færre end antal spirer)

•

Noget spiseligt

•

Forhindringsbane

•

Et stort tæppe
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Trin 2 - Spirende spirer
Introduktion
Når noget begynder at spire, begynder der nyt liv. Det kan fx være en
blomst, et æbletræ eller en ærteplante. Dette trin handler om ting, der
spirer. Undervejs skal spirerne samle forskellige ting, så de til sidst har
en urtepotte med en spire i, som de kan tage med hjem eller have stående i spejderlokalet.

Aktiviteter
Post
1

Beskrivelse
Urtepotten. Spirerne skal dekorere en
lille urtepotte med spirernes logo. De
skal bruge urtepotten til at plante deres
spirer i.

Materialer
Små urtepotter
Spirelogoet som
skabelon
Grøn maling
Pensler

2

Jorden. For at noget kan spire, skal der
være jord. For at få fat i jorden til deres
urtepotter skal spirerne igennem en
jorden-er-giftig bane. For enden af
banen er der noget muldjord, som skal i
deres urtepotter. Derfor er spirerne
nødt til at fragte deres urtepotter
igennem jorden-er-giftig-banen uden, at
de går i stykker.
Spirer. Der er rigtig mange ting ude i
naturen, der spirer. Træer, buske,
blomster osv. spirer alle sammen.
Mange af tingene er noget, vi spiser.
Leg en kimsleg, hvor spirerne skal
gætte, hvad det er for nogle ”spirer”, de
spiser. Det kan fx være karse,
basilikum, ærter, bønner, jordbær,
purløg osv. Når spirerne har gættet,
hvad det er, de har spist, skal de have
en spire til deres urtepotte. Det kan
være krydderurter, et blomsterløg,
karse eller noget andet.
Vandet. For at en spire skal kunne
vokse, har den brug for vand. Men
nogle spirer kan kun vokse, hvis de er
helt dækket af vand. Lav en vandhave i
en stor plastikbalje eller i et gammelt
akvarium. Læg et tykt lag jord i bunden
på ca. 10 cm og fyld baljen med vand.

Muldjord

3

4

Blomsterløg eller noget andet der kan
spire
Spirer til at spise
(post 3)

Plastikbalje eller et
akvarium
Vandplanter og vand
Evt. Krympeplast og
farveblyanter
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Lad jorden falde til ro inden, I begynder
at plante. Vandplanter som fx åkander
kan købes i en dyreforretning, hvor de
sælger fisk. Hvis planterne ikke er i potter, er det en god ide at lægge sten på
planternes rødder, så planterne ikke går
løs og flyder op til overfladen. Hvis I har
god tid, kan I lave fisk af fx krympeplast, der kan pynte i jeres vandhave.
Husk også at vande jeres urtepotter.

Afslutning
Har spirerne selv noget derhjemme de skal passe, som kan vokse:
Planter eller et kæledyr? Hvad betyder det at se noget vokse?

Materialeliste
•

Små urtepotter

•

Spirelogoet som skabelon

•

Grøn maling

•

Pensler

•

Jord

•

Blomsterløg eller noget
andet der kan spire

•

Plastikbalje eller et akvarium

•

Vandplanter og vand

•

Spirer til at spise (post 3)

•

Evt. Krympeplast og farveblyanter

Side 5 af 7

Udfordring - Hør en hoppespire synge
Introduktion
Udfordringen er den store spiretest med udgangspunkt i sangen ”Hør en
hoppespire synge”, som er nr. 1 i De grønne pigespejderes sangbog.
Sangen handler om at have det sjovt sammen og lege. Derfor går
posterne ud på, at spirerne skal lege en hel masse.

Aktiviteter
Post
Introduktion
1

2

3

4

5

Beskrivelse
Start hver post med at synge det
pågældende vers. Gerne så højt I
kan.
Hoppe. Noget af det, spirerne er
bedst til, er at hoppe. Lav en
hoppeskole, hvor I øver jer i
disciplinerne sprællemand,
englehop, skihop, frøhop,
kænguruhop osv.
Løbe. Spirer elsker at løbe
stærkt, og de er gode til det. Lav
en stafet med minimum 2 hold.
Den første i rækken skal løbe ned
for enden af banen og løbe tre
gange rundt om en kegle eller
lignende og tilbage igen. Så er
det den næste i rækkens tur. Det
gælder om at være det hold, der
kommer først.
Hinke. Hvis der er noget, spirer
er gode til, så er det at hinke.
Lav en klassisk hinkebane. Det
kan være en hinkerude eller en
paradisbane. Søg evt. på
internettet for ideer til, hvordan
banerne laves. Alle spirerne skal
igennem banen.
Flyve. Fugle er rigtig gode til at
flyve. Leg eller syng en sang om
fugle. Det kan fx være ”Den lille
undulat” eller ”Højt på en gren en
krage”.
Kravle. Kravle-tagfat. Leg en
almindelig tagfat-leg, hvor man
kun må kravle.

Materialer

kegle

Kridt, hinkesten
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Afslutning
Syng hele sangen sammen. Snak om hvad den betyder.

Materialeliste
•

Evt. kegler

•

Kridt

•

Hinkesten
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