
Hej forældre og bæver 

Her er en ca. plan. Vi kommer ikke til at følge den til punkt og prikke. Jeg skal nok give info hvis 
de skal huske og medbringe noget. 

Svømmehalsturen bliver kun måske, skal nok give jer info hvis den bliver aktuelt 

mvh

Sandra ulrich bæver leder 


Dag Hvad vi skal lave 

Tirsdag d. 15 august  2017 Opstart, navneleg og hygge 

Tirsdag d. 22 august  2017 Idræt, sjippe, gribe tennis bold, lav en 
forhindringsbane 

Tirsdag d. 29 august  2017 Klar dig selv: husk 10 ting i kimsleg, Kunne fem 
færdselsskilte og lyskurven 

Tirsdag d. 15 september 2017 Klar dig selv, tænde bål, lave snobrød, lave 
saftevand 

Tirsdag d.12 september   2017 Bæverdæmning, hvordan bor bæver, hvad spiser 
bæver, tegn en bæver, hvem startede 
spejderbevægelsen. Nationalt, hvordan ser det 
danske flag ud, kend fire personer fra kongehuset, 

Tirsdag d. 19 september 2017 Knob, binde sløjfe, robåndsknop, flette, binde 2 
pinde sammen, slyngestik

Tirsdag d. 26 september 2017 Ting finder, find ting fra huset lav skulptur, find ting 
fra naturen og lav en uro, lav en brugsting af 
genbrug 

Tirsdag d. 3 oktober 2017 musik og teater kunne en sang udenad, være med i 
et teaterstykke. 

Tirsdag d. 10 oktober  2017 Førstehjælp, hvordan ringer man til en ambulance, 
hvad skal man sige når man tilkalder hjælp. hvordan 
sætter man et plaster på, hvad gør man når man 
har brændt sig, hvordan stander man næseblod, 

Tirsdag d. 17 oktober  2017 efterårsferie

Tirsdag d. 24 oktober  2017 Hobby, lav noget af garn, lav noget af skin, Lav 
noget af træ, lav et tryk på t-shirt, lav en kasse til 
dine ting 

Tirsdag d.31 oktober  2017 musik, teater, lav udklædningskasse, lav en maske, 
lav et musik instrument, 

Tirsdag d. 7 november 2017 nationalt, lav en model af en seværdighed fra hvor 
du bor, 

Natur lav et stort billede af forskellige træer med 
blade du har fundet i naturen, hvert træ har samme 
slags blad. tegn 2 slags insekter

Natur find spiselige frugter i naturen lav noget af 
dem, lav et fugleneg 

Natur find ud af hvad man kan lave af hvede, byg, 
havre og rug, lav en natururo

Afslutning Den svømmende bæver, du skal atge førstehjælp, 
tage knob, skal have været på tur tre gange 
overnatte på en lejr, tage 2 valgfri mærker, gå 5 km



førstehjælp redningsstation.idræt cykel 5 km. 

idræt, svømmehallen med ledere 


