Patrulje løb nr. 3
Da vi stadig ikke kan mødes i spejderhuset, har jeg lavet endnu et lille løb til jer.

Instruktion:
I skal finde svarene til spørgsmålene og så skrive dem/indsætte et billede i rækken der står “Svar”.
Alle svarene på spørgsmålene, kan I finde ved at lede på nettet.
Hvis der står i skal gøre noget, så tag et billede af det og sæt det ind.

Den bedste patrulje vinder årets hjemmespejder-sølvplade til patruljestanderen.

Patruljen skal selv fordele opgaverne imellem spejderne. I må gerne få alt den hjælp i kan få, men det er
ikke sikkert lederne vil give jer svaret, måske bare hvor I skal lede. :-)

Jeg håber I synes det har været en sjov tur rundt på internettet, steder i måske ikke kendte, men kan bruge
en anden gang.

Spejderhilsen
Henrik

Opgaverne:
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Opgave
Afkod dette:
Vores Sangbog: 192,1,3; 205,24,1; 187,1,1; 92,1,2; 120,13; 270,9,4; 190,25,1; 187,1,1;
170,5,6; 124,1,5; 86,2,4; 88,16,2; 101,10,1; 265;11,3
Hvordan kan man se om månen er aftagende eller tiltagende?
Skriv navnene på planeterne i vores solssystem, i rækkefølge fra solen og ud.
Find fem forskellige træsorter, tag et billede af hver og skrive navnet.
Find et dyrespor, tag et billede af det og skriv hvilket dyr det er fra.
Skriv de tre største grunde til du er spejder
Hvad er et ”Dæd-mands”anker?
Nævn tre vilde planter i Danmark, der kan spises

Hvad skal du finde på posterne?
Hvad betyder Ækv. 2,5m på kortet?
Nævn to dyr i Danmark, der er giftige.
Hvor mange grader er NØ på et kompas

Hvad betyder disse bøjer?
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Hvad staves der her:
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Hvad er symptomerne ved solstik og hedeslag? Hvad er forskellen?
Opret en bruger på Natur-Tjek (http://www.biodiversitet.nu/) og indberet sammen med
resten af Danmark dyr og legesteder. Hvis registrer nok kan du få dette mærke:
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Hvilket dyr er skyld i flest dødsfald blandt mennesker og hvorfor?
Lav en kulsø-samling med de ting du her derhjemme. Kan en af disse:
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Hvis ikke du har værktøj til at lave det i træ, kan du lave i f.eks. gulerødder..
Deltag i JOTI Special edition på: https://www.jotajoti.info/
Snit/form patruljens dyr i noget du kan finde derhjemme, f.eks. skumfiduser, kartoffelmos,
papir, bamser osv.

