
FIND VAND I NATUREN MED FLORA
Det bedste Flora ved er naturen. Naturen gemmer på så meget liv både i planter og dyr, og hun 
synes, at alle dyr er søde. Men hvordan kan det være, at nogle dyr kan leve i vand, når Flora ikke 
kan trække vejret under overfladen? Og samtidig har alle levende ting brug for vand for at overle-
ve. På mødet skal spejderne sammen med Flora finde dyr, der lever i vand men også se, hvor der 
gemmer sig vand i naturen, som de måske ikke lige vidste.

Begynd mødet som I plejer at begynde jeres spejdermøder. Tag godt imod nye spejdere, 

der er kommet igen efter Medlemskampagnen. Hvis I har tid til flere aktiviteter, kan I 

lave de ekstra aktiviteter, der er foreslået på næste side.

FREMGANGSMÅDE: FANG VANDDYR 
Print bilaget med vanddyr fra pigespejder.dk/kampagne, klip dyrene ud og laminér dem 

på forhånd. Hæng dyrene op i for eksempel nogle træer og hæng en vandballon foran 

hvert billede.

Spejderne skal hver finde en pind, som de skal snitte spids i den ene ende. Pinden skal 

ikke være stor, men den må gerne være lidt tung, så de kan kaste med den. Nu skal spi-

rerne og grønsmutterne på skift kaste pindende efter vandballonerne, og se om de kan 

finde ud af hvilke vanddyr, der gemmer sig bagved.

Opfølgende møde til Medlemskampagnen 2020 Flora

Materialer 
Printede og laminerede vanddyr fra pigespejder.dk/kampagne 

Vandballoner 

Snor 

Pinde 

Dolke
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EKSTRA AKTIVITETER
Hvis I har mere tid på mødet, kan I lave nogle ekstra aktiviteter. 

FREMGANGSMÅDE: FIND VAND I BIRKETRÆER
Fra det tidligere forår til bladene begynder at springe ud, stiger der meget vand op i 

birketræer. Sæt et stetoskop til birketræet og lyt til vandet, der stiger op fra rødderne og 

ud i grenene.

Fordi der er så meget vand i birketræerne, er det muligt at tappe noget af det. Det på-

virker ikke træets vækst. Saften kan drikkes med det samme og kan holde sig i køleska-

bet 4-5 dage, men det kan også koges ind til sirup.

Bor et lille hul på størrelse med en plastikslange i træstammen. Hullet skal gå lidt skråt 

opad, så saften kan løbe ud, og skal placeres forholdsvis tæt på jorden. Sæt en slange 

ind i hullet og bind en flaske fast om træt under slangen. Nu kan I følge med i saften, 

der drypper fra træet. Lad alle spejdere smage.

Materialer 
Stetoskop 

Lille plastikslange 

Boremaskine 

Flaske 

Snor



FREMGANGSMÅDE: SLUK LYS MED EN VANDPISTOL

Materialer 
A4-papir – et ark til hver 

Sakse
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Spejderne skal have et ark papir 

hver. Begynd med at folde det ene 

hjørne op til den modsatte lange 

papirkant, så papirets korte side 

flugtet med langsiden.

1 Klip den ende af papiret af, som går 

ud over foldningen. 
2

Nu har I en foldet trekant. 3 Fold hjørnerne af trekanten over på 

midten af modsatte langside i begge 

sider.

4

Fold de øverste hjørner ned på hver 

side.
5 Nu har I en kop. Prøv at drikke vand 

af koppen. Hvis I har tappet saft fra 

birketræet, kan I også bruge koppen 

til at smage saften med. 

6


