
Science i Børnehøjde 

 

Insektfælder 

En nem aktivitet, der blot kræver at I 

kan komme udenfor i en have, skov 

eller andet grønt omra de og lidt fa  

remedier.  

I skal grave nogle huller i jorden og 

stille syltetøjsglassene ned i hullerne sa  

de er plan med jorden. Herefter skal i have lidt lokkemad ned i 

syltetøjsglassene. Jo flere syltetøjsglas, jo flere sjove slags 

lokkemad kan i putte derned. Lad endelig børnene komme med 

mærkelige forslag. Til sidst skal i blot bygge en lille 

forhøjning af pinde og kviste, ligge en træplade over 

glassene, sa  det ikke regner ned i glassene. Er I ude i en 

offentlig skov el. lign kan det være en god ide at 

 

Hvad skal I bruge ? 

• En haveskovl 

• Syltetøjsglas 

• Dug eller bakke 

• Lokkemad (mos, græs, bark, pinde, 

kogler, frugt mm) 

• Pinde og træplader (så dyrene ikke 

drukner) 

Hvad kan I finde ? 

 - Løbebiller, snegle, skolopender, tusindben, ørentvist 

mm. 

I disse corona tider kan 

dagene føles lange, na r 

børnene skal aktiveres 

mens forældrene skal 

passe arbejdet eller 

studiet. Vi vil derfor 

her i omra det komme 

med nogle forslag til 

aktiviteter der ma ske 

kan hjælpe med at fa  

tiden til at ga . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingfindertur 

Na r i nu skal ud og have noget frisk luft i skoven eller ved 

stranden, sa  tag en pose eller kurv med og saml alle de 

spænende ting ind som I kan finde. Det kan være muslinge-

skaller, pinde og grene, bark, mos, flotte, sjove eller grimme 

sten, blade, kapsler, plasticla g. 

Na r I kommer hjem kan I lave collager ud af det I har fun-

det. I kan ogsa  finde en limpistol/gaffatape frem og begyn-

de at være rigtig kreative. Supplere gerne med toiletruller, 

mælkekartoner, cornflakes pakker og skotøjsæsker som I 

allerede har liggende. I kan bygge huse, robotter, fantasidyr 

mm. Kun fantasien sætter grænser. 

Ødeløg den gamle radio 

Hvis I alligevel har en gammel radio, ghettoblaster, fastnet 

telefon eller anden elektronik, der bare skal køres pa  losse-

pladsen, sa  find skruetrækkerne frem i stedet og skil den 

fra hinanden. Tag alle disse dele, bland dem med tingene 

fra tingfingerturen og i kan bygge endnu mere fantastiske 

ting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange andre aktiviteter 

Fora ret byder mange andre sma  aktiviteter i kan lave i og med naturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birkesaft 

Det er tiden, hvor I kan forsøge at 

tappe frisk birkesaft fra birketræet. I 

skal blot have en rengjort flaske som 

I binder rundt om en ny afklippet 

birkegren. Sa  er det bare at vente til 

saften langsom drypper ned i fla-

sken. Tape gerne kanten af flasken 

til sa  insekterne ikke flyver ned i 

flasken eller regnvandet blandes 

deri. 



 

Male med naturens farve 
Find blade, blomster, græs, 
mos, jord, sand, sten(?), 
pinde mm. Og se hvilke far-
ver de giver. Bland det med 
vand, mos det, eksperimen-
tere og se hvad der sker 

 

 

Mærk Vinden 

Find en stor skraldepose og bind 

en snor i. Sa  er der ellers bare 

ud og løbe i haven, pa  marken 

eller andre steder. 

 

Fuglejagt 

Lav en kikkert ud af toilet-

ruller, mal dem, lim toilet-

rullerne sammen og sæt 

en snor i. Sa  bliver skov-

turen lidt sjovere. 

 



 

Sneglevæddeløb 

Find nogle snegle i na-

turen efter det har reg-

net og lav et lille sneg-

levæddeløb. Find gerne 

pa  navne til sneglene 

 

Vi ha ber at det har kunne give lidt inspiration til at fa  

dagene til at ga  lidt hurtigere. Vi glæder os til at se jer 

alle igen. 

Venlig hilsen Omra de midt og østerbyen 


