
                  

Gang i Fredensborg er et partnerskab bestående af Fredensborg Kommune ved Forebyggelse og Træning, og Skov– og 
Naturstyrelsen. Partnerskabet har til formål at få flere af kommunens borgere til at bevæge sig mere, og bidrage til 
øget brug af kommunens grønne områder. Dette sker bl.a. gennem tilbud om naturoplevelser og fysisk  
aktivitet. 

Sund i Naturen 
Partnerskabet Gang i Fredensborg 
  
Sanseturen  
 
Sanseturen er en tur hvor du selv udvælger 5 poster, som du har lyst til at besøge, og 
som giver inspiration til hvordan du kan bedre kan mærke og sanse skoven når du er 
på tur. Oplægget er velegnet for børnefamilier, børnehaver og de mindre skoleklasser. 
 

 
 
 
Ved 1. post skal du bruge næsen til at finde forskellige ting, som har en særlig duft. 
Vejledning: Sæt ord på duften fx sødt, frisk, vådt eller muggent. Duften fra en 
grangren kan minde om jul. Måske er der andre dufte, som får jer til at tænke på 
oplevelser, personer eller ting.  
 
Ved 2. post skal du finde forskellige dyr og insekter.  
Vejledning: Alle slags dyr og insekter tæller med fx fugl, myre, regnorm og hund.  
 
Ved 3. post skal du finde forskellige ting, der kan lave en lyd. 
Vejledning: Lav lyde med ting og brug kroppen fx kan en kæp slå en rytme mod en 
træstamme, to sten giver et smæld, når de slås mod hinanden eller vandet pjasker, 
når man hopper i en vandpyt.  
  
Ved 4. post skal du finde forskellige ting, der føles forskelligt.  
Vejledning: Mos er fx blødt, en våd sten er glat og vand er som regel koldt. Prøv at 
mærke efter temperaturforskelle på ting omkring dig.  
 
Ved 5. post skal du finde på forskellige måder at bruge kroppen.  
Vejledning: Du kan fx hoppe ned, klatre op, rulle, balancere eller noget helt 5. der 
egner sig til stedet.    
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