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På tur ud til Spejderhytten i Fole 
Vi er kørt med busserne ud til spejderhytten, som ligger udenfor Fole. Her har vi holdt 
samling ude i naturen, og vi har leget i skoven ved spejderhytten. 
 

 

 
Vi samler ting ude i skoven sammen med børnene. 
 
 
 
 
 



 
Vi spiser vores madpakker ude ved spejderhytten. Her passer vi på og husker at samle 
vores madpapir op, hvis nu vinden skulle blæse det væk. 
 

 
Efter vi har fået madpakker, er der blevet tændt op i bålet, så vi kunne lave snobrød 
sammen med børnene. 
 

 
Her er alle de ting og materiale, som vi sammen med børnene samlede ude i skoven. Disse 
tog vi med hjem i børnehaven, hvor vi lavede kreative projekter med det, og hængte det op 
til udstilling i børnehaven. Inden vi kørte tilbage til børnehaven, fik vi vores frugtposer. - Det 
var hyggeligt en hel dag ude ved spejderhytten. 
 
 
 
 
 



På tur ud i naturen, hvor vi laver blad tryk på papir 
Vi er på tur ud i naturen i Fole, her sanser og føler vi hvordan juletræer er på denne tid af 
året. 

 
 

 
Vi laver billeder med materialer fra naturen. Lige her er der en, som bruger jord. 
 

 
Der bliver fundet bær, stilke og blomster, som også skal afprøves på papiret. 



 
Børnene er fuld igang med lave deres egne billeder ud af naturen.  
 

 
Vi finder også blade, som også kan bruges. Billederne er blevet hængt til udstilling i 
børnehaven, så forældrene også kan se dem. 
 
 
På tur til Åtte bjerge 
Vi er taget på bustur ud til Åtte bjerge. Her skal vi ud og gå i naturen, og se og snakke om, 
hvad vi møder på vores vej. Det er en tur, hvor mange sanser er i spil, såsom at føle, lugte, 
se og hører til og i naturen. 

 
På vores vej gik vi op og ned af bakker, vi gik inden blandt træerne. I skovbunden kunne vi 
se bladene, som var faldet af træerne og havde skiftet farve, og vi kunne hører fuglene fløjte. 
Samtidig er naturen med til at styrke børnenes motorik, da de går på en ujævn bund, hvor 
der også stikker trærødder op af jorden, samt de går op og ned af små bakker, skrænter og 
trapper.  



 
Vi fandt ud af sammen med børnene, at man man også kan bruge naturen til leg. Inde i 
skoven var der et træ med gynger i, og samtidig var der også nogle fantastiske klatretræer.  

 
På vores vej fandt vi nogle små dyr, dem stoppede vi op og så på, hvad det nu var for nogle. 
Her mødte vi en skovsnegl, en bille og en larve. Det var nogle interessante dyr og børnene 
gik meget op i det. Der blev følt på dyrene, de fandt ud af, at larven havde nogle små bløde 
hår på sig. Billen så vi havde nogle flotte farver, selvom den var sort, var den også blå, som 
skinnede på den. Sneglen den var sort, og vi fortalte til børnene at det var en skovsnegl, 
som ikke er giftig. 

 

 
Vi fandt også en masse lorte, her blev der gættet og kigget på, hvad det kunne være for en 
lort og hvilket dyr det kunne komme fra. Vi fandt ud af, at det på billedet var en fårelort, og 
længere henne så vi skam også nogle får, så der blev gættet rigtigt. 



 
På vores tur fandt vi noget slikpapir. Det samlede vi op og tog det med hen i en 
skraldespand. vi fik en snak om, at man ikke på smide affald i naturen, da det ikke er godt 
for naturen eller dyrene. 
 
 
En motorisk og oplevelsesrig tur ud til spejderhytten 
Så skal vi på en motorisk og oplevelsesrig tur ned til spejderhytten i Fole, i dag skal vi nemlig 
gå derned. 

   
På kom motorikken også i gang, ved at børnene gik på forskellige former for underlag såsom 
fortov, grusvej, markvej, skovbund og græs på vores tur. 



 
Det var en oplevelsesrig tur for børnene med mange indtryk og naturfænomener såsom en 
regnorm vi mødte på vores vej, svampe og efterårsblade i skovbunden og ikke mindst 
edderkoppespind, som vi kunne se i det lange græs. 
 
 

 

 
Da vi nåede hen til spejderhytten, blev der leget i naturen omkring den, og her er det enkelte 
barns motorik også i spil. Der blev løbet op og ned af skrænterne, inde mellem træerne og 
leget med jorden fra et muldvarpeskud. - Naturen kan bruges til mange gode ting. 



 
Der blev også fundet blade derude, også skulle vi se i vifterne fra Grønne Spirer, om vi 
kunne finde ud af hvad det enkelte blad hedder, som vi fandt ude i naturen omkring os. Det 
var en dejlig, motorisk og oplevelsesrig tur. 
 
 


