
NATURE CHALLENGE 
 

PÅ DENNE AKTIVITET SKAL PIGERNE UD PÅ TEAMBUILDING I MINDRE GRUPPER, HVOR DE
VIA APPEN NATURE CHALLENGE FÅR AKTIVITETER DE SKAL LØSE OG SENDE TILBAGE TIL
LEDERNE. 

Nature Challenge er en app hvor man kan vælge mellem diverse forskellige aktiviteter,
nogle er enkelte nogen mere omfattende. Men alle nogen hvor man skal ud i naturen og
finde, lave eller på andre måder udfordres. Det kræver ingen særlige forudsætninger at
kunne sammensætte et spil som spilstyrer eller løse spillets opgaver udover gåpåmod og
kreativitet. Eksempler på opgaver: lav en forhindringsbane, kom over floden inden isen
smelter, byg det højeste tårn af naturens materialer, find på styrketræningsøvelser og bliv
stærk af natur. 

Tidsforbrug: Varierer da man selv kan vælge spillængde 

TRIN FOR TRIN

Forberedelse:

1:   Download appen “nature challenge”
2: Tryk “nyt spil” → “opgaver” 
3: Vælg de opgaver I finder relevant og overholder den tid I vil bruge på det
4: Tryk på fluebenet, når de ønskede opgaver er valgt
5: Giv dit spil/aktivitet et navn og en kort beskrivelse
6: Tryk på fluebenet
7: Tryk på “administrer grupper” og derefter på “+” i højre øverste hjørne. Der kan tilføjes så
mange grupper som ønsket.
8: Der kommer en kode frem, som pigerne skal bruge på mødet, når de skal ind på spillet
9. Spillet er hermed klar til mødet

Aktivitet:

1: Sørg for at alle pigerne får appen downloadet - gerne før mødet starter.
2: Lederen og pigerne trykker på “administrer spil”
3: Lederen trykker på sit spil og viser gruppe koderne fra “administrer grupper”
4: Pigerne skriver koden og kommer derefter ind i spillet
5: Når pigerne skal starte en opgave trykker de på opgaven og start. I det de trykker start
starter tidtagningen på opgaven. 
6: Pigerne udfører alle de valgte opgaver i spillet og lægger billeder ind som bevis for
fuldført opgave

MATERIALER
Mobiltelefoner med app’en Nature Challenge
Materialer der skal bruges til de valgt opgaver i appen

SPEJDER


