
Hvem(FDFkreds, arrangementsnavn) _____________________________ 
 
Kontakt/ansvarlig(mobil) ________________________________ 
 
Opsat(dato): _______________, Nedtages(dato)_______________ 

1 Hvad kan de? 
Mission: 
På Sletten skal I undersøge om der findes planter med særligt sjove, skøre eller 
seje egenskaber! 
Her finder I 8 fortællinger om allerede eksisterende specielle planter, og med 
denne nye viden, er I klar til at gå på opdagelse og udvælge jer 3-5planter som I 
går på opdagelse efter. 
Hvis I synes, kan I lave jeres egne historier der fortæller om andre planter! 

 
Placering: 
Efter eget valg. 

 
Udstyr: 

• Evt. Kamera eller smartphone med kamera.  
• Evt. InstagRAMMEN 

 
Findes i kassen 

• Mappen med de 8 fortællinger 
 

Sådan dokumenterer I forskningen: 
Brug InstagRAMMEN til at dokumentere jeres fund! 
Husk at bruge hashtag #opdagsletten på Instagram eller Facebook. Brug også 
gerne andre FDF hashtags evt. jeres kreds’.  

 
 
  



Hvem(FDFkreds, arrangementsnavn) _____________________________ 
 
Kontakt/ansvarlig(mobil) ________________________________ 
 
Opsat(dato): _______________, Nedtages(dato)_______________ 

2 Hvor er de? 
Mission: 
Der går rygter om at der på Sletten lever dyr der kribler og krabler derudaf uden 
at man rigtig lægger mærke til det. 
Undersøg hvilke små dyr, der gemmer sig under bladene på jorden, under 
vælterede træer eller i en rådden træstub. 
 
Ledernote: Lær børnene at behandle dyrene/naturen med omtanke, husk at lukke 
dyrene ud igen, og ikke have dem forlænge i bøtterne. 
 

Placering: 
Efter eget valg. 
Krible krable dyr elsker at leve under barken på døde træer, under væltede 
træer, eller under de nedfaldne blade i skovbunden. Kig efter steder, hvor der er 
skygge, mørkt og lidt fugtigt. 

 
Udstyr: 

• Evt. Kamera eller smartphone med kamera.  
• Evt. InstagRAMMEN 
 

Findes i kassen 
• Bøtter til at indsamle disse små dyr i 
• Lup til at undersøge dyrene nærmere 
• Bøger som kan hjælpe jer med at finde ud af, hvilket dyr det helt præcist 

er. 
 

Sådan dokumenterer I forskningen: 
Brug InstagRAMMEN til at dokumentere jeres fund. 
Husk at bruge hashtag #opdagsletten på Instagram eller Facebook. Brug også 
gerne andre FDF hashtags evt. jeres kreds’.  

 
 



Hvem(FDFkreds, arrangementsnavn) _____________________________ 
 
Kontakt/ansvarlig(mobil) ________________________________ 
 
Opsat(dato): _______________, Nedtages(dato)_______________ 

  



Hvem(FDFkreds, arrangementsnavn) _____________________________ 
 
Kontakt/ansvarlig(mobil) ________________________________ 
 
Opsat(dato): _______________, Nedtages(dato)_______________ 

3 Hvad er det? 
Mission: 
Sanserne er en af vores stærkeste værktøjer når vi skal undersøge nye ting.  
Her er 12poser med ting som er fundet på Sletten. 
I skal nu enten dufte eller mærke på disse ukendte natur ting og se om I kan 
gætte hvad det er. 
  
Prøv at se om I kan gætte det uden at kigge i posen! 
 
Ledernote: Brug ikke dyr 
 

Placering: 
Efter eget valg. 

 
Udstyr: 

• Evt. Kamera eller smartphone med kamera.  
• Evt. InstagRAMMEN 

 
Klargøres af jer inden løbet 

• Find 12ting (evt. 2x12ting) og put i hver deres pose. Evt. gran, 
jord, sten, mos, enebær, ….. 

• Vælg hvilke der er til at dufte og hvilke der er til at føle. 
 
Findes i kassen 

• 2x12 poser, hvis I gerne vil have to hold i gang på samme tid. 
 

Sådan dokumenterer I forskningen: 
Brug InstagRAMMEN til at dokumentere jeres fund! 
Husk at bruge hashtag #opdagsletten på Instagram eller Facebook. Brug også 
gerne andre FDF hashtags evt. jeres kreds’.  

 
  



Hvem(FDFkreds, arrangementsnavn) _____________________________ 
 
Kontakt/ansvarlig(mobil) ________________________________ 
 
Opsat(dato): _______________, Nedtages(dato)_______________ 

4 Hvor bor de? 
Mission: 
Vi har en formodning om, at der på Sletten ikke helt er nok levesteder til 
”krible-krable-dyr”.  
Derfor har vi brug for jeres hjælp.  
Vi håber, at I vil hjælpe os med at bygge boliger til ”Krible-krable-dyr”.  
I skal samle natur-materialer og lave dem til et godt ”krible-krable-hotel”.  
I kan finde et godt sted at stable det, I finder, eller I kan binde tingene sammen 
med det sisalgarn, som ligger ude i området.  
  

Placering: 
Efter eget valg. Gerne et skyggefuldt sted. 

 
Udstyr: 

• Evt. Kamera eller smartphone med kamera.  
• Evt. InstagRAMMEN 

 
Findes i kassen 

• Inspirationsmateriale til insektboliger  

Medbringes hjemmefra 
• Sisalgarn (obs. Dette skal være i et naturmateriale der på sigt til selv 

forgår i naturen) 
 

Sådan dokumenterer I forskningen: 
Ved hjælp af kameraet og InstagRAMMEN skal I fotografere de ”Krible-krable-
hoteller” som I bygger.  
Husk at bruge hashtag #opdagsletten på Instagram eller Facebook. Brug også 
gerne andre FDF hashtags evt. jeres kreds’.  

  



Hvem(FDFkreds, arrangementsnavn) _____________________________ 
 
Kontakt/ansvarlig(mobil) ________________________________ 
 
Opsat(dato): _______________, Nedtages(dato)_______________ 

5 Er det pænt? 

Mission: 
Nu gælder det om at være kreativ! 
Vi ved at der findes masser af spændende naturting på Sletten, som på den ene 
eller anden måde har sjove former, farver eller mønstre!  
Disse må kunne bruges til fantastiske kunstværker. 
 

Placering: 
Efter eget valg. 

 
Udstyr: 

• Evt. Kamera eller smartphone med kamera.  
• Evt. InstagRAMMEN 

 
Findes i kassen 

• Inspirationsmateriale til, hvordan man kan lave super flotte Mandalas ud 
af naturens materialer, så kun fantasien sætter grænser! 

 

Sådan dokumenterer I forskningen: 
Brug InstagRAMMEN til at dokumentere jeres kunstværk! 
Husk at bruge hashtag #opdagsletten på Instagram eller Facebook. Brug også 
gerne andre FDF hashtags evt. jeres kreds’.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Faktaboks, fra WikipediA: 
Mandala, er en symmetrisk figur ofte som cirkel eller kvadrat, mange med blomster-, kors- eller hjulform. 

Den er et af de ældste religiøse symboler, kendt allerede fra palæolitisk tid.  

Den findes som malede figurer eller sandtegninger, men også i billeder af Kristus oftest afbildet i cirklens 

midte, med de fire evangelister eller deres symboler i de fire kardinalpunkter. 

 

 
 
 
 



Hvem(FDFkreds, arrangementsnavn) _____________________________ 
 
Kontakt/ansvarlig(mobil) ________________________________ 
 
Opsat(dato): _______________, Nedtages(dato)_______________ 

 


