Vild med blæst og blade
Så er det tid til at finde det varme, vandtætte tøj frem, - men så er der også
masser af dejlige naturaktiviteter, vi kan lave med børnene udenfor.
Efteråret er fyldt med blæst, sol og visne blade. Ved den første efterårsstorm
dækkes skovbunden – og så skal der leges!

Pindsvin i hi
På en sommerdag på stranden er det en helt særlig fornemmelse at blive
begravet i sand. Nu har I chancen for at prøve med blade. Hjælp hinanden
med at samle en enorm bunke blade – brug poser, vogne og trillebøre, så I
virkeligt får et bjerg – og prøv så på skift eller flere sammen, at lade jer
begrave. Forestil jer hvordan det er at være et pindsvin, der ligger hele
vinteren og sover i bladene.
Gemmeleg og spark til bøtten
Hvis I har et godt område med mange blade, kan I bruge dem i en
gemmeleg. Lad et par børn være findere, det er sjovere, når man er to. De
voksne hjælper med at begrave de andre børn. Finderne må først komme,
når der bliver sagt klar.
Ud på rusketur
Blæsevejr er typisk dansk efterårsvejr, men de fleste vælger at blive ind, når
oktoberstormene raser. Måske skal jeres børn opleve en rigtig efterårsrusketur i år? Prioritér at komme af sted en dag hvor det rigtigt blæser.
Hold øje med vejrudsigten, så ved I et par dage i forvejen, hvornår I skal af
sted og kan ”advare” forældrene, så det sørger for varmt tøj. Har I ikke
mulighed for at komme til kysten, hvor det går vildest for sig, kan en bakke
eller en åben sportsplads også bruges.
Leg med blæsten
Husk at medbring drager, sejlskibe og
alt det, der er sjovt at lege med i
blæsevejr. En pose på en snor, visne
blade og skumgummibolde kan også
bruges. Gå mod vinden og gå med
vinden. Læn jer op ad den og prøv at
fange bladene, der farer gennem
luften.
Lav vindmøller
En vindmølle laver I ved at klippe et
kvadratisk stykke karton som vist på
skitsen. Bøj de fire hjørner forsigtigt
ind mod midten, så der skabes
lommer, der kan opfange vinden. Sæt
hjørnerne fast til midten med tape.
Tag et rundt søm og sæt en perle på
sømmet, sæt derefter vindpropellen
på sømmet og så et par perler igen.
Slå derefter sømmet forsigtigt fast på
en blomsterpind.
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