
KAST MED VANDBALLONER MED KAT
Kat kan ikke få nok af eventyr og leg. Hun elsker at udforske nye steder og opfinde nye måder, at 
have det sjovt på. Nogle af de sjoveste lege, hun har leget, er med vandballoner, men hun kunne 
godt tænke sig at prøve en ny leg med vandballoner. Det skal spirerne og grønsmutterne hjælpe 
hende med på dette møde.

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: KASTE MED VANDBALLONER-VIPPE
Spirerne og grønsmutterne skal i fællesskab lave en vippe, som de kan bruge til at kaste 

vandballoner med. I kan lave vippen på mange forskellige måder – det vigtigste er, at 

spejderne er med i processen og oplever, at de har bygget den.

Bind for eksempel et bræt fast til et stykke brænde, der er rundt på den ene side og fladt 

på den anden. Brættet skal lægges mod den flade side. Spirerne og grønsmutterne kan 

både være med til at kløve brændet og binde brættet fast. Brændet skal være rimeligt 

tykt, da vippen skal kunne svinge højt nok til at slynge en vandballon afsted.

Når vippen er bygget, skal spejderne hjælpes ad med at kaste vandballoner mod et mål. 

De kan ramme en målskive, et træ eller ned i en balje. Vandballonen lægges på den lave 

ende af vippen hvorefter spirerne og grønsmutterne hopper op på den anden ende, så 

vandballonen kastes afsted. De skal prøve sig frem med, hvor tæt vippen skal være på 

målet, hvordan den skal vende og hvor hårdt, de skal hoppe for at ramme.

Opfølgende møde til Medlemskampagnen 2020 Kat

Materialer 
Materialer til vippe, for eksempel brænde, bræt, tov 

Vandballoner 

Eventuelt mål, for eksempel målskive eller balje



Opfølgende møde til Medlemskampagnen 2020 Kat

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

FREMGANGSMÅDE: GÅ PÅ VANDET
Hvis I har mulighed for det, kan I lave aktiviteten i vandkanten af en sø, et vandløb eller 

havet. Ellers kan I bruge et stort badebassin, hvor I fylder vand i bunden, så det er cirka 

5 centimeter dybt.

Spirerne og grønsmutterne får hver især bundet flamingoplader under fødderne og skal 

nu forsøge at gå på vandet. Kan det lade sig gøre? Hvis det er koldt i vejret, er det en 

god idé at give spejderne regntøj på, så de ikke bliver for våde, hvis de vælter. Ellers kan 

de have skiftetøj eller badetøj med.

Materialer 
Flamingoplader 

Snor 

Eventuelt badebassin 

Eventuelt regntøj

FREMGANGSMÅDE: SÆBESMUT
Stil jer i en rundkreds. Alle deltagere skal have våde hænder. Den, der begynder, tager et 

stykke håndsæbe, som også er vådt, og smutter det videre til sidemanden. Det gælder 

for sidemanden om at gribe sæben, som skal ”flyve” mellem deltagerne. Smut sæben 

rundt mellem jer, så længe I kan, før I taber det.

Materialer 
Håndsæbe 

Vand


