
Natur  
Naturen er mega sej! Natur er planter, træer, blomster, insekter, dyr, 
græs. I regn, blæst, sne, sol og året rundt er naturen den perfekte 
legeplads for børn og voksne. 
Naturen kan man lege i, udforske, gå og løbe i, fotografere og sanse 
med hele kroppen og sjælen. Duft, se, rør og hør – og smag på de 
ting, der kan spises. 
I dette aktivitetssæt sætter vi naturen under lup og drager ud i den, 
men gør det også muligt at arbejde med temaet indenfor i DUS’en på 
de dage, hvor man ikke har mulighed for at komme ud.

Aktivitetssættet består af disse 4 lege:
1. Natur bingo-banko
2. Perlepladeleg
3. Kan du høre træerne snakke?
4. Naturkunst

Det skal du gøre: 
Læs trin for trin vejledningen til den valgte leg. Orienter dig i mulighederne for at 
tilpasse legen til din børnegruppe. 
Alle lege indeholder forslag til En lettere leg og Leg videre!
I kassen finder du en oversigt over kassens indhold og de ting, som du selv skal finde 
til legen.

DUS Challenge
Til hver leg kan børnene lave et produkt i form af en udfordring, en overraskelse eller 
måske en anbefaling som kan udfordre en anden gruppe børn i DUS’en. Til hver leg er 
der forslag til en eller flere DUS challenges. 

Sæt i gang!



Natur bingo-banko

Måske har børnene prøvet at spille banko før? Det er altid et hit med en god konkurrence – og 
noget frisk luft! Nu kombinerer vi de to ting og tager børnene med ud i naturen.  Det gælder om at 
være meget opmærksom, så man får øje på de ting, der skal findes på bingo-bankopladerne. Hvem 
får først pladen fuld med ting, I ser i skoven? I kan fx vælge at give en præmie til den, der først får 
krydset alle tingene af.

Det finder du i kassen 
• Bøgerne: Min naturbog – 50 ting du skal prøve i naturen før du fylder 12 af Ole Lauersen, Her i 

skoven – en billedordbog af Bärbel Oftring
• Skabeloner: Bingoplader med natur, Bingoplader blank

Det skal du selv finde 
• Blyanter/kuglepenne til at krydse tingene over med  

på bingo-bankopladen
• Kopier selv det rette antal bingo-bankoplader

Tidsforbrug
Læsning: 10 min.
Tur i skoven: 1-2 timer.

Antal børn/voksne    
20-30 børn og 2-3 voksne. 

Beskrivelse af legen
1. Kopier Bingoplader med natur. En til hvert barn.
2. Pak en taske med bingopladerne og blyanter/kuglepenne.
3. Læs indledningen Peter fortæller på side 6 i Min naturbog – 50 ting du skal prøve i naturen før 

du fylder 12, så børnene kan få en fornemmelse af, hvor magisk skoven er, og hvad man skal gøre 
for at opdage naturens magi.

4. Tag børnene med på tur i skoven.
5.  Alle børn får en bingoplade og skal nu se godt efter. Når man ser en ting fra bingopladen krydses 

den af på bingopladen.
6. Den, der først får pladen fuld, får bingo-banko!DUS Challenge

DUS Challenge
Optag en lille film/tag fotos af det bedste sted i jeres skov – måske det sted, hvor det er bedst at 
”skovbade”. Vis filmen/fotos til andre børn i DUS’en. I kan også invitere en anden gruppe børn fra 
DUS’en med på tur i skoven og spille natur bingo-banko eller ’skovbade’. 

En lettere leg:
I kan vælge selv at lave nogle 
bingoplader med ting, der er lettere 
at finde, eller ting, I selv vælger.
Brug bogen Her i skoven – en bil-
ledordbog, der er en findebog, hvor 
man skal finde forskellige planter og 
dyr fra skoven. 

Leg videre!
Nu hvor I er ude i skoven, kan børnene give et valgfrit træ et 
stort kram. Find også et kæmpetræ, som I skal være flere for 
at nå rundt om.
I kan ”skovbade”, som man gør i Japan, hvor man lægger sig 
ned i skovbunden. Uden at sige noget til hinanden. Mærk 
jorden, lyt til skovens lyde og slap helt af. Læs evt. kapitlet I 
skovens dybe stille ro på side 76-77 i Min naturbog – 50 ting, 
du skal prøve i naturen før du fylder 12, før I tager af sted.
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Perlepladeleg

Mange børn er vant til at lave de flotteste, sejeste og mest kreative perleplader i alle mulige farver og 
former, men måske er de ikke så erfarne med at kaste sig ud i at lave større perleplader-kreationer?  
I denne leg tager vi udgangspunkt i en bog med mange forskellige vejledninger på perleplader, hvor 
man sammensætter perler, der bliver til dyr og planter fra den nordiske natur. Til sidst kan I lave én 
stor perleplade-skov med dyr.

Det finder du i kassen 
• Bogen: Nordiske dyrevenner af Mie Møller Nielsen
• Perler
• Ark: Quiz med Dyrevenner 

Det skal du selv finde 
• Perleplader
• Perler til vejledningerne til Pindsvin, Flagermus,  

Brune svampe, Odder, Agern, Ugle og Brun mus
• Strygejern, bagepapir 
• Tablets eller computere, hvis I vil finde flere eksemplarer  

af bogen Nordiske dyrevenner på eReolenGO!

Tidsforbrug
Læsning: 10-20 minutter.
Perleplader: 1-2 timer.
Quiz: fra 10 minutter.

Antal børn/voksne
20 børn i små grupper og 1-2 voksne. 

Beskrivelse af legen
1. Find bogen Nordiske dyrevenner, perler og perleplader. Find evt. også på bogen på eReolenGO!, 

så I har flere eksemplarer at benytte.
2. Lad børnene gå i gang med at lave perlepladerne ud fra vejledningerne til Pindsvin, Flagermus, 

Brune svampe, Odder, Agern, Ugle og Brun mus.
3. Stryg perlepladerne.
4. Stil perlepladerne op ved siden af hinanden til sidst, så børnene kan se hinandens kreationer.
5. Læs de fakta op om dyrene, som står imellem vejledningerne i bogen Nordiske dyrevenner. 
6. Brug Quiz med Dyrevenner. Drej på skift lykkehjulet og svar på spørgsmål om de nordiske 

dyrevenner.

DUS Challenge
Byg en skov af naturmaterialer og lav en udstilling med jeres perledyr i skoven. Inviter en anden grup-
pe børn i DUS’en til fernisering og lav en quiz med viden om de forskellige dyr, som I har lavet i perler. 

En lettere leg
Lav andre dyr, planter, træer eller andet ud 
fra jeres fantasi. 

Leg videre!
Lav flere perleplader. 
I kan lave et helt miljø til perledyrene og planterne 
i en papkasse, et terrarium eller lignende, som I fx. 
pynter med naturmaterialer og karton.
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Den aktive bogreol: Natur - Quiz med dyrevenner

1. Pindsvinet lugter og hører rigtig godt, 
men har den et godt syn? Ja eller nej? 

 Nej, den har et dårligt syn.

2. En snegl er en hermafrodit – hvad bety-
der det? 

 Den er både hankøn og hunkøn.

3. Hvor mange tæer har en hare på hver af 
bagpoterne? 

 Den har 4 tæer på hver bagpote.

4. Hvad kalder man det en ugle ikke kan 
fordøje og derfor kaster op? 

 Uglegylp.

5. Hvor mange forskellige arter flagermus 
findes der? Over 10, 100 eller 1000 arter?  

 Over 1000 arter

6. Hvad hedder et hanfår? 
 En vædder.

7. Fra hvilket H. C. Andersen-eventyr stam-
mer ordsproget En fjer kan blive til fem 
høns?  

 Det er ganske vist!

8. Hvornår sover hamsteren? Om natten 
eller om dagen? 

 Om dagen.

9. Hvad bruger bæveren sine tænder til? 
 At fælde små træer for at bygge dæmninger.

10. Hvilken farve har en vandmands øjne, hvis 
det er en han-vandmand? 

 Blå.

11. Hvad er det kemiske navn for vand?  
 H2O.

12. Kan man spise tang? 
 Ja – fx bruger man det til sushi, i salat, som 

chips og pasta.

13. Hvad betyder det, at en frø er amfibisk? 
 At den kan leve både i vand og på land.

14. Hvad kan møl ødelægge? 
 Tøj/tekstiler og madvarer.

15. Hvad spiser en odder? 
 Fisk og frøer.

16. Hvilket slags træ kommer agern fra? 
 Egetræer.

17. Hvilken sans bruger en ræv mest, når den 
skal finde rundt? 

 Lugtesansen.

18. Hvilket dyr er Danmarks tungeste rovdyr? 
 En grævling.

19. Hvor hurtigt kan en bjørn løbe? 
 Den kan opnå en fart på 60 Km/t.

20. Hvad hedder Danmarks 
nationalsommerfugl? 

 Nældens takvinge.

21. Findes der ulve i den danske natur?  
 Ja, de er for nyligt kommet igen.

22. Er en rød fluesvamp giftig? 
 Ja.

23. Hvor mange kilo mad spiser en elg i som-
merperioden om dagen?  

 Ca. 25 kg.!

24. Man kan lave kastanjedyr ud af kastanjer, 
men kan man spise dem? 

  Ja.

Quiz med dyrevenner
24 SPØRGSMÅL TIL LYKKEHJULSQUIZ



Kan du høre træerne snakke?

Den tyske forfatter og skovfoged, Peter Wohlleben, er blevet kendt for sine bøger som fx Dyrenes 
hemmelige liv, Træernes hemmelige liv og Brugsanvisning til skoven. Bogen Kan du høre træerne 
snakke? – en opdagelsesrejse gennem skoven henvender sig til børn, og denne leg tager udgangs-
punkt i bogen. Det vil derfor være en god idé at orientere sig i bogen før, I kaster jer ud i legen med 
børnene.

Det finder du i kassen 
• Bogen: Kan du høre træerne snakke? – en opdagelsesrejse gennem skoven af Peter Wohlleben
• 60 mini-træer 

Det skal du selv finde 
• Karton i rød, gul, grøn, brun, orange
• Tegneredskaber, sakse, lim

Tidsforbrug 
Læsning: 15-20 minutter.
Mini-skov: 2 timer.

Antal børn/voksne    
20 børn og 1 voksen.

Beskrivelse af legen
1. Start med at læse højt af bogen Kan du høre træerne snakke? – en opdagelsesrejse gennem 

skoven. Læs fx forordet side 6-7, kapitlet Hvordan trækker træer vejret? side 10-11, kapitlet Kan 
træer tale? side 30-31, kapitlet Findes der et internet i skoven? side 32-33, kapitlet Hvilke træer 
slår rekorder? side 46-47 og kapitlet Hvorfor smider træerne deres blade om efteråret? side 
104-105. Læs gerne quizzerne og info-bokse op også.

2. Tag en snak med børnene om deres forhold til træer? Har de et yndlingstræ? Hvilke træer 
kender de? Hvad kan træer bruges til (fx suttetræ, klatretræ, gyngetræ, juletræ…)? Er der nogle 
ting, i det de hørte fra bogen, som de undrer sig over/blev overrasket over?

3. Nu skal I lave en mini-skov sammen. Alle børn skal hver især pynte deres mini-træ med flotte 
efterårsblade i alle farver og former. 

4. Find mini-træerne frem og del dem ud. Giv børnene karton, blyanter, sakse, og limstifter/lim, 
som de skal bruge til at dekorere deres træ med. De kan fx klippe blade med/uden takker, 
aflange, runde, ovale osv.

5. Når mini-træerne er lavet, stiller I dem op sammen et godt sted, så de danner en fin efterårsskov.

DUS Challenge
Tag fotos af jeres flotte efterårsskov med mini-træerne og hæng dem op i DUS. I kan også lave en 
liste/plakat med De bedste træer i verden er: Klatre-træ, Kastanjetræ, Sutte-træ, Slik-træ etc. og lav 
en afstemning mellem alle børn i DUS. 

En lettere leg
Læs færre kapitler i bogen.
I kan vælge at tegne et træ med efter-
årsblade med tusser eller farveblyanter i 
steder for at dekorere mini-træerne.

Leg videre!
Læs flere kapitler i bogen Kan du høre træerne snakke? 
– en opdagelsesrejse gennem skoven og lave nogle af 
Prøv det!-aktiviteterne, som står i boksene forskellige 
steder i bogen.
Lav et træ med ’glemte sager’ til forældrene i DUS’en og 
et træ med ’gode ideer til lege’ til børnene i DUS’en.
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Hvorfor ser man aldrig elefanter 
gemme sig i træerne? 

Fordi de er skide 

gode til det!

øh, ???



Naturkunst

Naturen er smuk. Tænk bare på bladenes flotte efterårsfarver, snelandskaber, de første forårs-
blomster og sommerens marker i fuldt flor. I Danmark mærker vi årstidernes skiften, og alle de fire 
årstider byder på hver deres oplevelser. I denne leg skal I bruge naturen til at lave små kunstværker i 
skolegården, DUS’en eller hvor I nu synes, kunstværkerne bedst kan stå/ligge og blive beundret.

Det finder du i kassen 
• Bøger: På eventyr i naturen, Det sner med fjer af Karen Filskov - Læs figurdigtene: Tamdue, Stor 

hornugle, Gøg
• Fjer  

Det skal du selv finde 
• Et godt sted at indsamle naturmaterialer (legepladsen, en skov/en park i nærheden)
• Poser til at indsamle naturmaterialer i
• Evt. papir og blyanter, hvis børnene har brug for at lave en skitse,  

inden de kaster sig ud i at lave kunstværket

Tidsforbrug
Læsning: 15 min. 
Indsamling af materialer: fra 15 min. 
Kunstværk: 1-2  timer.                                                  
Legen kan med fordel deles ud over flere dage..

Antal børn/voksne 
20 børn og 1-2 voksne.  

Beskrivelse af legen
1. Sæt den kunstneriske stemning an ved at læse de tre digte højt fra bogen Det sner med fjer og 

tag dig tid til at vise børnene den kreative måde, digtene er sat op på.
2. Fortæl børnene, at de skal lave små kunstværker af det, de kan finde  i naturen fx på legepladsen, 

i skolegården, på sportspladsen eller i et naturområde i nærheden. Bliv inspireret af bogen På 
eventyr i naturen. 

3. Børnene skal nu indsamle det, de vil bruge til deres kunstværker. Fx sten, blade, pinde, nødder, 
agern, bog mm.

4. Hvis børnene har brug for at skitsere, hvordan deres kunstværk skal se ud, inden de fører det ud 
i livet, kan de bruge lidt tid på at tegne en plan på papir. De kan fx lave en bladcirkel, et flot møn-
ster af pinde, en skulptur af forskellige naturmaterialer eller en stor blomst af sten i forskellige 
eller ens farver/former.

5. Børnene laver selve kunstværket. 

DUS Challenge 
Dyst mod en anden gruppe børn i DUS’en. Hvem kan lave det største naturdigt med flest dyr? 
Hvis det er for svært, så lav en naturskattejagt for 2 grupper af børn i DUS’en. Lav på forhånd en rute, 
så du ved, at her kan man finde grene/blade/sten etc. Hvilken gruppe finder flest naturskatte? 

En lettere leg
I kan vælge at have indsamlet natur-
materialerne til kunstværkerne på 
forhånd, så børnene ikke skal bruge 
tid på det. 
Lav kunstværker med ét bestemt 
materiale. Fx efterårsblade.

Leg videre! 
Lav et større kunstværk, hvor alle børnene samarbejder om 
det. I kan vælge at lave kunstværker som collager, hvor I 
klistrer naturmaterialerne på karton eller pap.
Lav naturdigte a la dem, der findes i bogen Det sner med 
fjer. Skriv dem op på papir/på computer i form som et 
insekt, et blad eller andet fra naturen.
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