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Danmarks største
outdoorblog om aktiv ferie
og friluftsliv med børn

TURBINGO
Tag en turbingoplade med i skoven, på stranden eller i parken. Bevæg
jer rundt og led efter dyrene og planterne på turbingopladen.
Hvem får først pladen fuld?
Print bingoplader og få ideer til turbingovarianter til større børn her:

GEOCACHING
RÅ 99-6

Millioner af små skatte ligger gemt i naturen klar til, at I finder dem.
Med appen Geocaching er I igang. Gå efter de store og nemme skatte
(caches) i starten - og blive bedre og bedre. Husk små bytteting, en
kuglepen - og at ingen må se jer, når I finder skatten.
Brug lidt tid på at læse mere, inden du tager børn med ud første gang:
www.geocaching.com

FIND VEJ I......
RÅ 99-8

Større børn og voksne bliver udfordret på fysik, overblik og navigation,
når kort, kompas og rutelægning skal gå op i en højre enhed.
'Find vej i..." er orienteringsløb light og nemt at gå til: Posterne er lagt
ud, og I kan downloade gratis kort. Læs her hvordan I kommer igang:
www.alleud.dk/find-vej-i-danmark/

FIND VERDENSHJØRNERNE UDEN KOMPAS
RÅ 99-5

Hvis du kan se mos, et kirketårn et fritstående træ, en myretue eller har
et armbåndsur, kan du finde vej i naturen uden kompas.
Øv jer sammen og se hvor hurtigt, I bliver knivskarpe.
Find de 5 huskeregler, som er nemme at lære, her:
www.alleud.dk/find-verdenshjoerner-uden-kompas/

SPIS NATUREN
RÅ 99-2

RETETIVITKARUTAN EVOJS 6

www.alleud.dk/turbingo-goer-gaaturen-sjov-med-tur-bingo/

Gå på jagt i naturens spisekammer. Find tang, hybenroseblade, bær,
svampe, birkesaft, strandurter og meget mere. Tilbered og nyd
lækkerierne sammen. Det, børn selv har fundet, smager bare bedre.
Her er et par gode bøger om det, I kan finde og spise i naturen:
www.alleud.dk/naturens-spisekammer-de-bedste-boeger/

BESTIG ET BJERG
RÅ 99-3

Kopiering må
ikke finde sted
uden aftale med Alleud.dk

Flade Danmark har også bjerge! Og de er sjove og overskuelige at
bestige på børneben. Nyd de ofte overraskende flotte udsigter fra de
danske bjergtoppe sammen med et stykke frugt eller en kop kakao.
Find kort, rutebeskrivelser og anekdoter om de danske bjerge her:
www.alleud.dk/bestig-danmarks-bjerge/

