
 
Aktiviteter for førskolebørn 
 
Vi udbyder en række arrangementer for børn i alderen 0-6 år, hvor enkelte er mere målrettede mod de ældste 
førskolebørn. Aktiviteterne er tilpassede de forskellige årstider, hvorfor det er vigtigt med praktisk 
påklædning og gummistøvler. Vi forsøger at sikre at de aktiviteter, der udbydes til førskolebørnene rummer 
én eller flere af de seks indholdstemaer, som fremgår af den pædagogiske læreplan. Vi tilpasser 
naturvejledningen, så selv små børn kan følge med og sørger for, at kombinere teoretisk undervisning med 
praktiske/fysiske aktiviteter og lege.  
 
 
Ud med kunsten – landart for børn (hele året) 
Alderstrin: 3-6 år 
Beskrivelse: Naturen rummer et væld af små kunstværker. Vi bruger dagen 
på at lave endnu flere. Materialerne er der, og så gælder det bare om at bruge 
fantasien. Vi går en tur i skoven og finder inspiration og flere materialer og 
så slår vi os løs.  
Varighed: 2-3 timer  
Forberedelse: Før besøget kan I tale om hvad kunst er for jer. 
 
 
 
Friluftsliv i børnehøjde (hele året) 
Alderstrin: 3-6 år 
Beskrivelse: Vi starter med at lave vores helt egen vandrestok, herefter 
drager vi af sted mod Havbjerg Skov. Vi gør ophold og snakker om de ting, 
som vi møder på vores vej. Måske bygger vi en bivuak eller en hule i skoven, 
og spiser vores medbragte madpakker. 
Varighed: 2-3 timer 
Forberedelse: Tag et kig i nogle bøger om skovens dyr og planter. 
 
 
 
Krible-Krabletur (hele året) 
Alderstrin: 0-6 år 
Beskrivelse: Vi går på opdagelse i naturen og fanger insekter og andre 
smådyr. Vi kigger på dyrene og tager en snak om hvad de hedder, hvem de er 
og om de kan noget særligt.  
Varighed: 2-3 timer 
Forberedelse: Tag en snak om hvad insekter er og tegn eventuelt nogle 
insekter, så I kan kende nogle af dem vi finder. 
 



Snitteværksted (hele året)  
Alderstrin: 5-6 år 
Beskrivelse: Vi lærer at bruge en kniv på en sikker måde og så snitter vi løs. Vi 
snitter alt fra snobrødspinde og vandrestave til krybskytterfløjter og smøreknive. Det 
er næsten kun fantasien der sætter grænser.  
Varighed: 2-3 timer 
Forberedelse: Snak om værktøj og knive. Hvad gjorde man mon inden man opfandt 
knivene? 
 
 
 
 
Frisk fisk og frisk luft (hele året) 
Alderstrin: 3-6 år 
Beskrivelse: Vi kigger på de levende fisk i vandet og ser hvordan de svømmer. 
Fiskene bliver efterfølgende slagtet og pakket ind (demonstreres af en naturvejleder), 
så de kan blive tilberedt over bål. Når fiskene er færdige vil vi smage på de friske 
fisk. 
Varighed: 2-3 timer 
Forberedelse: Snak lidt om hvor maden kommer fra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pindsvinesafari (hele året) 
Alderstrin: 0-6 år 
Beskrivelse: Vi kigger på vores små ”bløde pindsvin” og så laver vi vores helt eget 
pindsvin i trylledej. Mens de små pindsvin tørrer, går vi ud og laver en pindsvinehule 
og finder mad til de sultne pindsvin. Samtidig tager vi en snak om hvor pindsvin bor 
og hvordan man kan hjælpe pindsvinene i Danmark. 
Varighed: 2-3 timer 
Forberedelse: Snak om pindsvin og kig på nogle billeder af forskellige pindsvin. 
 
 
 
 
 
Bål – udendørs brændeovn (hele året) 
Alderstrin: 0-6 år 
Beskrivelse: Vi går i skoven og samler brænde til bålet og så tager vi en snak om 
hvordan man laver et bål og tænder det. Vi snakker lidt om bålenes 
anvendelsesmuligheder og synger en bålsang, mens vi varmer vores hænder og 
luerne.  
Varighed: 2-3 timer 
 
 

http://www.vestrehus.dk/Idesider/floejte.htm


Miniput-orienteringsløb i naturen (hele året) 
Alderstrin: 3-6 år 
Beskrivelse: Børnene inddeles i hold og skal sammen gennemføre en 
række opgaver. Opgaverne er fordelt ud på forskellige poster, som hænges 
op i området omkring Brokholm. Opgaverne indeholder en del 
naturopgaver, men også en række samarbejds/teambuildings aktiviteter.  
Varighed: 2-3 timer 
 
 
 
 
 
Smådyr i og omkring vores ferske vande (forår og 
sommer) 
Alderstrin: 0-6 år 
Beskrivelse: Vi fanger vanddyr i og omkring et af vores mange 
vandhuller. Vi finder ud af hvordan dyrene trækker vejret under vand og 
undersøger om de lever hele livet under vand.  
Varighed: 2-3 timer 
Forberedelse: Snak lidt om hvem der lever under vand og om hvordan det 
er at leve under vandoverfladen 
 
 
 
 
 
Spis din grøftekant (forår, sommer og efterår) 
Alderstrin: 3-6 år 
Beskrivelse: Vi går på opdagelse i naturen og smager på de spiselige planter og 
frugter vi finder på vores vej. Vi snakker også om hvilke planter vi ikke må spise 
og hvorfor vi ikke må spise dem. Hvis vi er heldige på den rigtige årstid kan vi 
finde vilde æbler og hindbær eller mælkebøtter og fuglegræs.  
Varighed: 2-3 timer 
 
 
 
 
 
 
 
Planter får også børn (forår, sommer og efterår) 
Alderstrin: 3-6 år 
Beskrivelse: Vi går på opdagelse efter forskellige frø og frugter. Hvilke frø 
spredes med vinden og hvilke spredes med dyr? Alt efter årstiden finder vi f. eks. 
Burresnerre, Mælkebøtte, Dunhammer eller frugter fra træerne.  
Varighed: 2-3 timer 
Forberedelse: Tag en snak om planter og frø. Kig evt. på grankogler. 
 

http://www.halgaardskole.dk/Infoweb/DynamiskeSider/Nyhedsarkiv.asp


Sporsafari (vinter) 
Alderstrin: 0-6 år 
Beskrivelse: Vi undersøger hvilke dyr, der bor i området omkring 
Brokholm og kigger på hvordan man kan se forskel på om det er en mus 
eller et egern, der har spist af grankoglerne. Hvis der er sne kigger vi 
efter spor i sneen, hvor vi måske kan se spor efter ræve og hjorte.  
Varighed: 2-3 timer 
 
  
 


