
Lilla  
SCOUTVECKAN 

LÄRARENS  
HANDBOK



REDAKTION

PLANERING OCH TEXTER:  
Elina Kamppari

ARBETSGRUPP:  
Linnea Eerola, Janne Heiskanen,  
Minna Horelli, Frida Lundberg,  

Elina Lähteenmäki, Jaakko Nippala 

ÖVERSÄTTNING:  
Ida Björkman

OMBRYTNING:  
Eeva Helle 

UTGIVARE:  
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry  

i samarbete med Finlands Svenska Scouter r.f.

Andra upplagan 2018

SUOMEN PARTIOLAISET 
– FINLANDS SCOUTER RF 

2018



3LÄRARENS HANDBOK

EN SCOUTHÄLSNING  
TILL DIG FÖRSKOLLÄRARE

I din hand håller du lärarens handbok för Lilla Scoutveckan 
i förskolan. Handboken är full av olika tips och idéer 
för scoutveckans aktiviteter. Dessutom finns korta 
presentationer av olika scoutseder samt sånger och  

lekar som ofta används under scoutkvällar.

Lilla Scoutveckan kan byggas upp så som det bäst passar just 
er förskola. Ni kan bygga upp en hel veckas program utgående 
från scoutveckan eller plocka in aktiviteter som en del av ert 

övriga program – varför inte hela resten av vårterminen.  
Det är tillåtet och också önskvärt att aktiviteterna tillämpas! 

Temahelheterna är sammansatta enligt rubrikerna  
för förskolans läroplan för att underlätta planeringen  

av programmet. Dessutom finns det utsatt längd, 
förberedelser och material för varje aktivitet.

Om inget annat uppges i anvisningarna för  
aktiviteterna kan de genomföras med hela gruppen. 

Uppgifter som innehåller pyssel eller handarbeten kan  
vid behov utföras i mindre grupper.

Lilla scoutveckan kan förverkligas  
när som helst under våren.

Kom med på äventyr!
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SCOUTSEDER
Inom scoutingen finns det olika symboler, seder och märken.

En del av symbolerna är globala så som scouthälsningen och användningen 
av scoutskjorta. Kårerna och deras flockar och patruller har också ofta många 

egna symboler. Varje kårmedlem har kårens märke på sin scouthalsduk,  
i parader hörs kårrop och flockens möten kan inledas med ett rop.
Symboler som dessa ökar känslan av gemenskap och gruppandan  

bland barn och unga. Med hjälp av scoutsederna kan ni hitta  
på er egen signatur och skapa gemenskap inom gruppen!

Scoutnamn
TID: 30 minuter 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: -
I scouterna kan man hitta på egna scoutnamn åt var och en. De är ett slags 
smeknamn som kan hänga med scouten för resten av livet. I vissa kårer får 
scouterna inte själva hitta på sitt scoutnamn utan man hittar på åt varandra. 
Scoutnamnet kan vara nästan vad som helst, men ofta anknyter det till scoutens 
karaktärsdrag eller för- eller efternamn. Det kan också komma från något roligt 
man sagt eller gjort. I scouterna finns det faktiskt namn som Skojaren, Bobban 
och Eken. Hitta på egna scoutnamn åt hela gruppen! Ni kan använda dem under 
hela scoutveckan.

Handskakning
TID: 15 minuter 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: -
Scouterna skakar hand med vänster hand. Traditionen kommer från Afrika där 
krigarna bar sina sköldar i vänster hand. När de träffade en person som de litade 
på sänkte de sin sköld och hälsade med vänster hand. Dessutom är vänster hand 
närmare hjärtat än höger.

Handskakning med vänster hand kan man öva med hjälp av följande lek:
När du stöter på en scout skakar du hand med hen och säger ditt eget namn. Efter 
detta tar du den personens namn och fortsätter med det som ditt eget namn, tills 
du igen hälsar på någon och får ett nytt namn. När du till slut får tillbaka ditt eget 
namn faller du ut ur leken. 
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Scouthälsning
TID: 20 minuter 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: -
Alla scouter har en gemensam hälsning. Vargungarnas hälsning görs med 
högra handen så att man lyfter två fingrar, pekfingret och långfingret, mot 
pannan. Detta symboliserar varghuvudet och öronen. Tummen sluter man över 
lillfingret som ett tecken på att de större skyddar de mindre. Ni kan till exempel 
komma överens om att använda hälsningen i gruppen varje morgon under 
Scoutveckan. Det blir mera utmanande om ni provar att göra scouthälsningen och 
handskakningen samtidigt. (Ibland kan detta vara svårt även för äldre scouter!) 

Scouthalsduken
TID: 1–2 timmar 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: Tyg (t.ex. 60cm x 60 cm / två förskolebarn) Textiltusch eller textilfärg. 
Potatisar för att stämpla tyget med om man vill.
Barnen kan enkelt göra egna scouthalsdukar. Man klipper en liksidig triangel 
ur en bit (gammalt) tyg, t.ex. ett gammalt lakan. Sedan får barnen dekorera sin 
halsduk enligt eget tycke exempelvis med textiltuscher eller textilfärg. Vanligtvis 
är halsdukens mönster (eller bild) på den triangelformade del som blir på ryggen 
när halsduken är vikt. 

Halsduken rullas ihop en bit från långsidan så att topptriangeln fortfarande 
syns. Triangeln placeras bakom nacken så att ändarna av halsduken hänger på 
framsidan. Scouthalsduken knyts med en sjömansknop, men även en vanlig knut 
går bra. Lärarna kan hjälpa ifall vikandet och knytande känns knepigt för barnen. 

EN BERÄTTELSE  
OM SJÖMANS- 

KNOPEN

Två vänner träffades 
på gatan och hälsade 

på varandra med höger 
hand så som  

man oftast gör. 
 Vi sätter halsdukens 
högra ända över den 
andra för att få den 

första knuten. 

När de diskuterat en stund kom 
det fram att båda är scouter  
så de skakade hand på nytt.  

Den här gången enligt 
scoutseden med vänster hand.

 Nu sätter vi halsdukens 
vänstra ända över den högra 

och gör en till knut.
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Gruppens eget rop
TID: 30 minuter 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: -
I scoutingen används många olika rop. Man kan till exempel tacka för maten 
genom att tillsammans ropa ”T-A-C-K, TACK TACK TACK!!”  
åt köket och vid lägerbålet kan man ropa: ”K-I-V-A, kiva, hyvä, bra – jän- nää.”  
En del scoutkårer har också egna rop, till exempel: 

Ut på hav i storm och rusk
Seglar vi med liv och lust
Fastän vi på havet trivs
Är vi och i hamn till frids
Sjöscouting vi jobba för
Då vi allt tillsammans gör
Nu ni veta vem vi är
Med ära vi vårt namn bär
STORMFÅGELN

Nu får ni hitta på ett eget rop till er grupp. 
Ni kan fundera på rop i mindre grupper och 
sedan rösta fram det bästa förslaget.  
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SÅNGER

TIPS!
Om dessa sånger känns 

obekanta kan ni gå  
in på webbsidan  

bit.ly/lillascoutveckansanger  
för melodi och  

sånghjälp.

K N A P P F A B R I K E N

Hej! Jag heter Ola och jag jobbar på en knappfabrik. En dag kom chefen fram till 
mig och sa ” Ola, e du upptagen?” 
Jag sa neeej, och nu vrider jag en knapp med 

höger hand. (vrider en osynlig knapp med handen)
vänster hand.      (vrider en osynlig knapp med handen)
höger fot.              (snurra på foten)
vänster fot.         (snurra på foten)
rumpan.        (skaka på rumpan)
huvudet.   (snurra på huvudet)
tungan. (sträck ut tungan samtidigt som du sjunger)

Hej jag heter Ola och jag jobbar på en knappfabrik. En dag kom chefen fram till 
mig och sa ”Ola, e du upptagen?” Jag sa, JOOOOO!

Gå igenom alla kroppsdelar så att man till slut skakar på hela kroppen.  
Efter tungan slutar sången med att Ola svarar jo han är upptagen.

S I F F E RV I S A N

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7.

1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73,

107, 103, 102, 107, 6, 19, 27.

17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17,

19, 16, 15, 11, 8, 47.

LA U R E N T I A

Laurentia, ljuva Laurentia
när får jag träffa dig nästa gång?
På måndag.
Laurentia, ljuva Laurentia
när får jag träffa dig nästa gång?
På måndag, på tisdag.
Laurentia, ljuva Laurentia…

Börja sången från början tills ni sjungit alla veckodagar.
Gå ned på huk varje gång Laurentia eller en veckodag sjungs.
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MINA MÅNGA 

UTTRYCKSFORMER

Scouten kan fungera tillsammans med olika slags människor.  
Hen kan uttrycka sina känslor och åsikter på ett sätt  

som är lämpligt för situationen.

Pyssla en maracas
TID: 1–2 timmar 
FÖRBEREDELSER: 15 minuter 
MATERIAL: Yoghurt- eller filburk, kartong (t.ex. en mjölkkartong eller motsvarande), 
tidning eller tidskrift, lim, torkade ärter/ris/stenar, tejp, penna, sax, pensel eller annat för att 
applicera limmet.

I N S T R U KT I O N E R:
1. Klipp ut ett lock som täcker hela burken av t.ex. en mjölkkartong, paff eller 

kartong. Det lyckas bäst om man svänger burken upp och ner och ritar runt 
konturen. Klipp efter linjen.

2. Sätt ett skramlande innehåll i burken (t.ex. stenar, ris eller ärter) beroende 
på vilket ljud ni vill ha.

3. Tejpa fast locket i kanten på burken.
4. Riv ut färdigt lämpliga bitar ur tidningen eller fina bilder ur tidskriften.
5. Sätt lim på bak på bitarna och limma fast dem på burken. Fortsätt tills 

burkens egen yta är täckt.
6. Instrumentet är färdigt när limmet har torkat. 
 Pysslandet kan förenklas genom att använda burkar med färdigt lock såsom 

film- eller drickyogurtburkar.

Pantomim med skogens djur
TID: 15 minuter 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: -
Lek pantomim med skogens djur. Alla får i tur och ordning föreställa ett av 
skogens djur utan att göra ljud och de andra försöker gissa vilket djur det är frågan 
om. Olika djur kan t.ex. vara björn, älg, ekorre, räv, varg, mus, hare, mullvad och 
huggorm. Ni kan också efter leken tillsammans fundera på hur man känner igen 
de olika djuren och vilka deras särdrag är.
 



10 LILLA  SCOUTVECKAN 

Teater om allemansrätten
TID: 20 minuter 
FÖRBEREDELSER: 15 minuter 
MATERIAL: Om ni vill ha rekvisita såsom vedträn, metspö, godispapper och ett tält
Att röra sig i naturen är roligt och där kan man göra många intressanta saker. 
Känner ni till vad som är tillåtet i naturen och inte? Iscensätt en berättelse om 
allemansrätten med er grupp. Läraren fungerar som berättare och läser upp 
texten. Förskolebarnen spelar med under tiden som läraren berättar. Fundera till 
slut tillsammans vad som är tillåtet i naturen och vad som inte är det. Fundera 
t.ex. på situationer som att skogen är torr och man har varnat för skogsbrand.

Obs! Pjäsen behöver inte övas skilt. Den kan framföras flera 
gånger med olika skådespelare.

B E RÄT T E L S E:
En vacker sommardag var Kajsa och Elias ute på Saimen och rodde. De bestämde 
sig för att ta i land på en strand som verkade vara helt obebodd. Så småningom 
kom de fram till stranden och knöt fast båten. De två vännerna hoppade ur båten 
och letade efter en plats där de kunde äta sin matsäck. En bit bort fanns en udde 
och bakom den hördes det skratt. De såg två små pojkar som simmade medan 
deras föräldrar höll vakt på stranden.

Kajsa och Elias fortsatte en bit in i skogen och tände en brasa på marken. De 
grillade korv över elden och åt upp de goda smörgåsarna som de haft med sig. När 
de ätit färdigt släckte de elden med en vattenflaska och begav sig tillbaka mot 
stranden. Under tiden hade en annan båt tagit iland. Den tillhörde en kvinna som 
rastade sin hund på stranden. Kvinnan tog upp några godispapper ur fickan och 
slängde dem på marken. Kajsa tyckte inte om när man skräpade ner så hon bad 
kvinnan plocka upp skräpet och sätta det tillbaka i fickan.

Elias hämtade sitt metspö ur båten och la en mask på kroken. Han gick ut på 
udden för att meta. Under tiden gick Kajsa tillbaka in i skogen för att leta efter 
bär och svamp som de kunde äta till middag. Finns det månne kantareller redan? 
Undrar om man får plocka dem var som helst, funderade hon. Pojkarna som 
tidigare simmade hade också hittat in i skogen där de undersökte fågelbon och 
plockade bort ägg ur dem.

När Kajsas korg var full med svamp gick hon tillbaka mot stranden och plockade 
med sig en bukett med blommor på vägen. Efter middagen tog Kajsa och Elias 
fram tältet ur båten och slog upp det vid skogsbrynet och ganska snart var det 
knäpptyst i tältet.
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RÄT T I G H E T E R S O M TA S U P P I  B E RÄT T E L S E N

 Det är tillåtet att gå i land med roddbåt vid en 
naturstrand (inte på någon annans tomt om man 
inte har lov till det)

 Det är tillåtet att simma i naturen.

 Det är förbjudet att göra upp eld då det varnas för 
skogsbrand. (Särskilt olovligt är det att göra upp 
eld utan markägarens tillstånd)

 Att skräpa ner är förbjudet såväl ute i naturen som 
i stan.

 Det är tillåtet att röra sig och springa i naturen.

 Det är tillåtet att fiska.

 Att plocka bär och svamp är tillåtet (dock inte  
på någons gård eller i en odlad trädgård).

 Det är förbjudet att söndra fågelbon och 
 samla ägg.

 Det är tillåtet att plocka blommor (dock inte på 
någons gård eller i en odlad trädgård. Om du vet 
att det finns sällsynta växter på området bör du 
lämna dem ifred. Alla blommor är vackrare att se 
på ute i naturen!).

 Det är tillåtet att slå upp tält,  
men inte på någon annans tomt.
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Allemansrätten
TID: 30 minuter 
FÖRBEREDELSER: 10 minuter 
MATERIAL: Färdigt uppgiftsmaterial finns på www.scout.fi/lillascoutveckan. Materialet 
består av kunskapskort med uppgifter på en sida och facit på den andra. Det finns två 
kunskapskort per A4-ark och varje elev behöver ett kort.
Uppgiften kan utföras enskillt eller genom att dela in klassen i mindre grupper på 
2-5 barn/grupp. Det är trevligt att röra sig ute i naturen där man kan göra många 
roliga saker. Vet ni vad som är tillåtet i naturen och vad som inte är det? Gruppens 
uppgift är att titta på bilden på kunskapskortet. Markera de numrerade punkterna 
med rätt eller fel ifall situationen är:

A. tillåten enligt allemansrätten (Rätt)
B. förbjuden enligt allemansrätten (Fel)

Föreställ er en sådan situation att skogen är torr och att det varnas för 
skogsbrand!

SKRIV UT  
KUNSKAPS- 

KORTEN: 
www.scout.fi/ 

lillascoutveckan
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Lekar som passar in i helheten 

F LYG P LA N S J U M PA
Deltagarna ställer sig på kö, lyfter armarna till sidorna och bildar ett flygplan. 
Deltagaren längst fram är flygkapten och berättar hurudant väder vi kommer att 
flyga i. 

Först gasar vi på inför starten: vi håller oss framåtlutade med böjda ben och 
börjar röra oss framåt snabbare och snabbare. När vi uppnått en stabil flyghöjd 
jämnar farten ut sig och vi inleder vår flygresa. Vi gör några svängar och låter 
planet luta åt det håll vi svänger. Under resan flyger vi igenom olika slags 
väderförhållanden. T.ex. kan vi råka ut för luftgropar (vi rör oss snabbt framåt 
samtidigt som vi gör små hopp eller knäböj). Det kan också blåsa upp till storm 
(kraftiga svängningar, vi blir tvungna att flyga på lägre höjd så vi böjer knäna) 
eller så blir det lite turbulens (vingarna svajar, vi gör små cirklar med armarna). 
Till slut landar vi genom att göra tvärtom mot vad vi gjorde i starten.

B J Ö R N J A KT
För denna uppgift behövs ca 11 deltagare. Om ni har flera barn i gruppen kan ni byta 
skådespelare och uppföra pjäsen flera gånger.  Karaktärer: Björn, björnjägare, tält, scout, tall, 
tallstekel, träsk, hackspett, ridå (2 personer), skvattram
Läraren fungerar som berättare och läser texten. Förskolebarnen spelar med 
under tiden som läraren berättar.

Ridån är stängd framför scenen (=de som spelar ridå står sida vid sida mitt på 
scenen).

”Första akten, ridån öppnas. Björnen brummar och lufsar fram på scenen. Den 
är hungrig och brummar högt. Björnjägaren dyker upp på scenen med ett gevär 
på ryggen. Björnen och björnjägaren mäter varandra med blicken. Björnen och 
björnjägaren försvinner från scenen. Ridån stängs.”

”Andra akten, ridån öppnas. Scouten släpar tältet efter sig upp på scenen. Scouten 
sätter upp tältet och går in i det. Tältet rasar ihop ovanpå scouten. Björnen lufsar 
återigen in på scenen och börjar gå runt tältet och sniffa ivrigt på det. Björnjägaren 
rusar in på scenen och börjar jaga björnen. Björnen springer med jägaren efter sig 
runt på scenen och försvinner slutligen till vänster bakom scenen. Scouten kravlar 
sig ut ur tältet och börjar släpa ut det hoprasade tältet från scenen. Ridån stängs.”

”Tredje akten, ridån öppnas. Träsket kommer in drypande våt på scenen 
(sprutar vatten med en sprutflaska).  Skvattramen kommer in och börjar växa 
mitt i träsket. Scouten släpar upp sitt tält på scenen, sätter upp det och går in. 
Tallen kommer in på scenen och börjar växa vid kanten av träsket. Tallstekeln 
surrar in på scenen och sätter sig fast på tallen samtidigt som hackspetten flyger 
in. Hackspetten sätter sig på en av tallens grenar och börjar hacka i trädkronan. 
Då ropar björnjägaren av triumf för att han fått fast björnen. Det blir en vild strid, 
men till slut vinner jägaren över björnen och björnen fogar sig och sätter sig 
snällt ner bredvid jägaren. Scouten kommer ut ur tältet, plockar skvattramen och 
överräcker den till jägaren som trycker den mot sitt bröst. Ridån stängs och alla 
skådespelare ställer sig upp och bugar för publiken.”

Pjäsen behöver inte övas skilt. Den kan framföras flera gånger med olika 
skådespelare.
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SPRÅKETS RIKA VÄRLD

Scouting är en internationell hobby. I världen finns det över  
40 miljoner scouter i nästan alla länder. De enda länderna där det inte 

finns några scouter är Andorra, Kina, Kuba, Nordkorea, Laos och Myanmar. 
Scouterna har många gemensamma seder, märken och annat som gör  

att man kan kommunicera utan ett gemensamt språk.

Alfabetsorientering

TID: 15 minuter 
MATERIAL: papper och pennor för att rita upp kartan, bokstavslappar till kontrollerna
Rita en karta över förskolans gård. Märk ut de numrerade kontrollerna så tydligt 
som möjligt på kartan. Använd t.ex. träden på skolgården som kontroller så att 
barnen samtidigt lär känna olika trädarter. Lägg en bokstav vid varje kontroll (den 
kan fästas med tejp, placeras under en sten eller läggas i ett kuvert). Bokstäverna 
bildar tillsammans ordet scout, således blir det fem kontroller. Genom att placera 
bokstäverna i omvänd ordning (1=t, 2=u, 3=o, 4=c, 5=s) kan orienteringen vid 
behov göras svårare. 

Dela in barnen i grupper på 2-4 personer och ge varje grupp en penna och ett 
papper med kontrollernas nummer. Grupperna börjar vid olika kontroller och 
får därefter söka efter de övriga kontrollerna. De upphittade bokstäverna skrivs 
upp vid respektive kontroll. Ifall bokstäverna inte skrivs upp vid kontrollernas 
nummer kommer de till slut att vara i oordning vilket gör det hela litet svårare, 
men kan vara en rolig utmaning. Det lönar sig att vara noggrann med att 
grupperna inte ser en annan grupps kontroll i förväg. Detta kan undvikas genom 
att låta grupperna söka kontrollerna i en blandad ordning, genom att alltid samla 
alla grupperna efter att de hittat en kontroll eller genom att placera kontrollerna 
tillräckligt långt ifrån varandra. 

Samla ihop alfabetet av naturmaterial
TID: 20–30 minuter 
FÖRBEREDELSER: 5 minuter 
MATERIAL: Käppar, stenar o.s.v. från gården.
Vi samlar ihop olika bokstäver av naturmaterial. Vi kan t.ex. skriva varje 
förskoleelevs namn eller be dem göra en läsuppgift med hjälp av pinnar åt 
varandra. Vi kan också göra räkneuppgifter eller liknande enligt elevernas 
intresse.
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Karttecken
TID: 20–30 minuter 
FÖRBEREDELSER: 30–60 minuter 
MATERIAL: Kartteckenmall på papper (s. 35  i handboken), olika slags naturmaterial för 
att tillverka karttecken.
Vi bekantar oss med de mest bekanta karttecknen och sedan får eleverna parvis 
eller i små grupper gå runt en bana med karttecken som läraren förberett. Man 
kan också genomföra den så att barnen gör en egen bana åt varandra. Det lönar 
sig att ha kartteckenmallen nära till hands ifall man skulle glömma något.

KART- 
TECKENMALL

s. 35
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Trädnata
TID: 10–20 minuter 
FÖRBEREDELSER: 5–10 minuter 
MATERIAL: Skog eller en skolgård där det finns olika trädarter
I Finland talas det många språk. Svenska och finska är officiella språk och därtill 
har vi samiska som är ursprungsbefolkningens eget språk och ett officiellt 
minoritetsspråk. I den här leken kan man lära sig dels olika trädarter och dels de 
språk som talas i Finland. 

Vi märker ut en spelplan där det finns 3-5 av de trädarter som finns i ordlistan 
(gran, tall, en, björk, asp). Vi leker först natan på svenska: läraren säger 
trädartens namn och förskolebarnens uppgift är att springa till den trädarten så 
fort som möjligt. När man övat några gånger kan man om man vill välja att den 
som kommer först eller sist till trädet alltid ropar nästa trädart. Innan man börjar 
bör man gå igenom vilken trädart som är vilken.

Nästa gång, då leken är bekant, kan man prova på att leka natan på finska eller 
samiska.

GRAN   KUUSI   KUOSÂ 
TALL   MÄNTY   PEECI 
BJÖRK   KOIVU    SUÁHI 
EN  KATAJA   RÁTKÁ 
ASP  HAAPA  SUPE 

Scoutberättelser
Traditionella scoutberättelser är t.ex. berättelsen om grodan i gräddskålen och 
berättelsen om Kim (se s. 27). Berättelserna kan användas som inledning eller 
avslut på dagen eller varför inte som inspiration till en bildkonstuppgift. 

B E RÄT T E L S E N O M G RO DA N I  G RÄ D D S KÅ L E N

Scoutrörelsens grundare Robert Baden-Powell berättade en berättelse om två 
grodor som en dag är ute och hoppar och hittar en gräddskål. Lockade av doften 
lutar de sig för långt över kanten och ramlar i. Den ena grodan tänkte att det var 
ett väldigt konstigt vatten, och att den aldrig kommer levande ur det här. Grodan 
gav upp och drunknade. Den andra grodan ville inte ge upp utan kämpade och 
sprattlade och höll på. Varje gång hon började sjunka eller kände sig trött i benen 
tog hon i ännu hårdare och sprattlade ännu mera och plötsligt fann hon sig sitta 
på ett smörberg.
Mera scoutberättelser: www.scout.fi/lillascoutveckan 
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Lekar som passar in i helheten

M E M O RY M E D M Ä N N I S KO R
Den här leken lönar det sig att leka tillsammans med en annan förskolegrupp: 
leken är roligare när det är fler deltagare. En del av deltagarna agerar parvis 
”spelkort” och 2-3 deltagare spelar spelet. Spelarna försvinner från spelplanen. 
De övriga delas in i par. Inom paret kommer man överens om ett eget ljud, t.ex. 
tut, pip, mjau o.s.v. Man behåller samma ljud genom hela leken. Två par kan ha 
samma ljud och på det viset kan paren variera lite. Spelkorten placerar ut sig över 
spelplanen i blandad ordning och spelarna kommer tillbaka. Spelarnas mål är att 
hitta alla par. Turvis går spelarna fram till något av spelkorten och trycker på dess 
axel. Då går spelkortet ner i huk och gör sitt ljud, t.ex. ”tut”. Sedan går spelaren 
till ett annat spelkort och trycker också på dess axel. Spelkortet går ner i huk och 
gör sitt ljud, t.ex. ”pip”. Eftersom ljuden inte var samma fick spelaren inget par 
och turen går över till nästa spelare. 

Så här fortsätter leken. När en spelare hittar ett par går paret till sidan. Om 
man hittar ett par får samma spelare fortsätta. Man spelar tills alla par är hittade 
– sedan kan man räkna hur många par alla spelare fick och leka en gång till med 
nya spelare.

A L F A B E T S N ATA
Vi leker nata. När man blir fast gör man en bokstav av sin egen kropp. Man räddar 
genom att springa fram till den som blivit fasttagen och härma bokstaven med sin 
egen kropp. Om man vill kan man bestämma att man endast får göra t.ex vokaler, 
konsonanter eller bokstäver som ingår i sitt eget namn.

V Y KO RT
I den här leken behöver man några gamla vykort som klipps i t.ex. fyra delar så att 
delarna är lika många som antalet deltagare. Alla tar turvis en bit av ett vykort. I 
leken får man inte prata alls. Man får röra sig fritt och lekens mål är att hitta de 
andra som har bitar från samma vykort. Gruppen är färdig när de fått ihopsamlat 
alla bitar från vykortet.

T RA S I G A T E L E F O N E N
Deltagarna kan sätta sig i en ring eller på en rad. Den första personen viskar en 
kort berättelse eller mening till kompisen bredvid. Hen viskar i sin tur samma 
berättelse vidare till nästa kompis som i sin tur försöker komma ihåg berättelsen 
och viska den vidare till nästa o.s.v. Till slut berättar den sista personen 
berättelsen för de andra och sedan får den första personen berätta vad den 
ursprungliga berättelsen var. Berättelserna kan vara väldigt olika beroende på hur 
pass ”trasig” telefonen varit.
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Vi gör tillsammans med föräldrarna
TID: 30 minuter 
FÖRBEREDELSER: 30 minuter 
MATERIAL: snöre, en tidning eller annat underlag, material för en äventyrsbana
Bjud med föräldrarna att delta i Lilla Scoutveckan. Att delta i en äventyrsbana 
bestående av olika samarbetslekar tar endast ca 30 minuter av förälderns tid, 
antingen på morgonen då de lämnar barnet på förskolan eller på eftermiddagen 
då de hämtar barnet. 

Ni kan bjuda med föräldrarna t.ex. med det här meddelandet:

Hej!
I vår förskola firar vi Lilla Scoutveckan under vecka XX. Vi önskar att ni på 
onsdagen skulle reservera en halvtimme, på morgonen/eftermiddagen för 
att delta tillsammans med ert barn i en gemensam aktivitet i form av en 
äventyrsbana.

Med vänliga hälsningar 
xx-förskolas personal

FÖR ÄVENTYRSBANAN FÖRBEREDS  
FÖLJANDE SAMARBETSÖVNINGAR:

S P I N D E L N ÄT:
Spänn upp ett snöre mellan två träd eller stolpar så att det bildas flera ojämna 
hål. Uppgiften blir att få var och en av familjemedlemmarna genom hålen i 
spindelnätet. Uppgiften kan försvåras genom att man inte får röra snöret. 
Samarbete är lösningen.

D E N F LYG A N D E M AT TA N:
Varje familj får antingen en liten matta, tidning, stor soppåse eller annat 
underlägg att stå på.  Uppgiften är den att vända uppochner på underlaget utan 
att stiga utanför det. Uppgiften kan försvåras genom att minska på underlagets 
storlek. 

B L I N D G Å N G:
Förbered en liten hinderbana. Varje familj sör sig igenom bana i en rad så att den 
som går sist ser och de andra har ögonen förbundna. Den som går sist skall alltså 
leda de andra genom banan. I slutet av banan kan det serveras kaffe, te och saft.  
I det här skedet är det också bra att dela ut broschyren om scouting till 
föräldrarna. 
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JAG OCH VÅR GEMENSKAP

En scout kan fungera i samhället, ta reda på om vardagliga saker samt  
påverka dem. En scout är intresserad av att sköta gemensamma intressen.  
Hen lägger märke till problem och fel och tar tag i att finna lösningar till  
dem. En scout vill förbinda sig till att vara en del av samhället och sina 

samfund. En scout känner till och sår sin egen kultur och är även intresserad av 
och uppskattar andra kulturer. En scout uppfattar sig som  

en del av mänskligheten och känner globalt ansvar.

Om jag fick bestämma
TID: 1 timme 
FÖRBEREDELSER: 20 minuter 
MATERIAL: Ritpapper och färgpennor
Det här är en rituppgift som handlar om att påverka. Målet är att tillsammans 
med förskolebarnen fundera hur världen skulle se ut om de själva fick bestämma.
Först väljer man ett gemensamt ämne, t.ex. inredning av ett rum, mat eller 
den perfekta förskoldagen. Varje elev ritar en bild med rubriken ”om jag fick 
bestämma”. Till slut kan man ta en runda där alla visar sina teckningar och 
berättar varför de skulle bestämma så. I alla uppgifter som har med påverkan att 
göra är det viktigt att man försöker förverkliga barnens visioner eller åtminstone 
någon av dem. Påverkan utan något resultat är som att odla växter utan mull eller 
fostra barn utan stödjande värdegrund.

Dagens goda gärning
TID: varierar 
FÖRBEREDELSER: 5–10 minuter 
MATERIAL:
Inom scouterna strävar man efter att alla skulle göra åtminstone  
en god gärning varje dag. På kunskapskortet får man färglägga  
en del av ”Dagens goda gärning”-fältet varje dag som man  
gjort en god gärning. Dagens goda gärning kan utföras  
på två olika sätt: 
Alternativ 1: Den goda gärningen kan vara något väldigt litet  
såsom att hjälpa kompisen att knyta skosnörena, hjälpa till  
att städa eller plocka skräp från marken. I gruppen kan man tillsammans  
gå igenom vilka goda gärningar var och en gjort dagen innan. 
Alternativ 2: Man lottar ut hemliga vänner åt alla i gruppen. Man får inte berätta 
åt någon i gruppen vem som är ens hemliga vän. Tanken är att glädja och hjälpa 
den hemliga vännen särskilt mycket under scoutveckan. Den sista dagen avslöjas 
de hemliga vännerna.
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En tjänst för samhället
TID: varierar 
FÖRBEREDELSER: varierar 
MATERIAL: varierar
Syftet med samhällstjänsten är att göra något som gynnar samhället. Uppgiften kan 
ta en halvtimme eller varför inte en hel dag. Bra motiv är bl.a. städning av skolgården, 
organisera daghemmets leksaksförråd eller att hälsa på i ett åldringshem.

Reklam
TID: 1–2 timmar 
FÖRBEREDELSER: 30 minuter 
MATERIAL: Olika slags reklam från tidningar och tidskrifter
Målet är att barnet lär sig urskilja reklam från annat mediamaterial. Undersök 
olika reklamer. Fundera vad bilden föreställer och vilka budskap den förmedlar. 
Försök minnas vad ni sett för reklamer på TV. Vad gjorde man reklam för? Var 
reklamen bra? Vad är det som gör en reklam bra? Reflektera över om det alltid 
är lätt att se vad en reklam marknadsför? Varför gör man reklam? Motsvarar 
reklamen alltid verkligheten? Gör till slut egna reklamer. Rita och hitta på egna 
reklamslogans. Planera radioreklam eller framför små snuttar av TV-reklamer.

Berättelse runt lägerelden
TID: 30 minuter 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: Papper och penna
Sagotering är en metod där en fri skildring av en berättelse, en ny saga eller historia 
föds mellan berättaren och lyssnaren. I gruppsagotering hittar förskolebarnen 
i tur och ordning själva på en lägereldsberättelse. Förskolläraren fungerar som 
sekreterare. Scouter stillar sig ofta för att lyssna på olika historier vid lägerelden. 
I förskolan är det kanske inte möjligt att göra upp en riktig lägereld, men för att 
få den rätta stämningen kan man istället göra upp en leksakseld eller bygga en 
koja. Man kan också bara sänka belysningen eller spela upp naturljud för att skapa 
lägereldsstämning.

Uppställning på ett led
TID: 30-60 minuter 
FÖRBEREDELSER: 30 minuter 
MATERIAL: Bänk eller trädstam
Förskolebarnen ställer sig på en bänk. Man kan också använda någon annan smal, 
lång upphöjning, som en trädstam eller en planka. Läraren nämner en egenskap 
enligt vilken barnen skall ställa sig i ordningsföljd utan att någon faller. Man kan 
ställa sig i ordningsföljd enligt t.ex. hårfärg eller färgen på skjortan, enligt hur 
många syskon man har, i alfabetisk ordning enligt förnamnets första bokstav, 
enligt födelsedagsmånad, födelsedag, ålder, eller t.ex. i samma ordningsföljd som 
de egna klädhängarna i förskolans tambur. 
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Man kan också använda bänken som en åsiktslinje där den ena ändan är ja och 
den andra nej och barnen kan ställa sig i ena ändan eller i den andra ändan eller 
någonstans i mitten. Man kan också märka ut ett streck på golvet eller på marken 
och använda det som åsiktslinje. Läraren eller förskolebarnen kan ställa frågor 
eller påståenden. 

Exempel på påståenden: 
 Jag tycker om att leka i naturen.
 Jag tycker det är spännande att 

börja i skolan. 
 Min favoritfärg är blå. 

Dagbok
TID: Hela veckan 
FÖRBEREDELSER: 30 minuter 
MATERIAL: Häfte och färgpennor
Skriv eller rita en dagbok om scoutveckan. Börja med att dela in gruppen i fem 
små grupper. Dela skriv-/ritansvaret för scoutveckan så att varje grupp skriver/
ritar om en dag (med hjälp av läraren om det behövs). Gå igenom dagboken 
tillsammans i slutet av veckan. Inför sommarlovet kan ni än en gång gräva fram 
häftet och minnas tillbaka till scoutveckan. 

Färgleken
TID: 40 minuter 
FÖRBEREDELSER: 10 minuter 
MATERIAL: Färgglada, självhäftande post-it-lappar + 1 vit post-it-lapp
Läraren sätter varsin lapp i pannan på förskolebarnen så att dessa inte ser vilken 
färg lappen har. Syftet är att deltagarna ska bilda grupper tillsammans med 
dem som har samma färg på lapparna. Den som har den vita lappen kommer 
att bli utan grupp. Under lekens gång får barnen inte prata utan grupperna ska 
bildas med hjälp av icke-verbal kommunikation (utan prat). Förskolebarnen kan 
förklara färger åt varandra till exempel med hjälp av färgerna på sina kläder. 
Till slut hjälper läraren gruppen att behandla känslor och tankar som väckts 
under leken.

 Hur kändes det när du hittade den första kamraten med samma  
färgs lapp som du själv?
 Hur kändes det för personen som hade den enda vita lappen?
 Försökte ni hjälpa varandra med att hitta rätt grupp?
 Till vilka olika grupper hör du? Till exempel fotbollslag, förskolegruppen, 
någon klubb... Kan vem som helst komma med i dessa grupper?
 Vilka är det i vårt samhälle som blir utanför,  
och vad kan man göra åt saken? 
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Sagostund
TID: 1 timme 
FÖRBEREDELSER: 30 minuter 
MATERIAL: Sagobok, papper, färgpennor/vattenfärg, tidningar, lim, saxar
Bekanta er med barnens liv i något annat land med hjälp av sagor. Hurdan är 
barnens värld? Vad ingår i vardagen? Gör ett bildkollage om ämnet och sätt upp 
den på väggen i förskolan. Rita, måla, använd bilder och texter ur tidningar. På 
det här sättet får alla berätta sin egen historia. Ni kan också göra en pjäs utgående 
från berättelserna.

Lekar som passar in i sammanhanget

RY M DVA R E L S E R
Barnen leker att de är rymdvarelser. De delas in i små grupper. Läraren beskriver 
hur många fötter och händer en rymdvarelse står på. Läraren kan t.ex. säga “fem 
fötter och två händer”. Då skall varje grupp försöka bilda en rymdvarelsestaty 
där alla barn i gruppen deltar så att totalt fem fötter och två händer rör i golvet, 
varken fler eller färre. Det gäller att använda fantasin och man kan också ta med 
armbågar, knän, rumpa, huvud och fingrar. 

E N N AT T I  S KÄ RG Å R D E N
En av deltagarna är ett fartyg, en annan en fyr och alla andra är livsfarliga klippor. 
Fartyget får en ögonbindel för ögonen. Fartyget och fyren ställs i varsin ända av 
området. Mellan dem placerar klipporna ut sig huller om buller, men så att man 
ändå slipper förbi dem.

Leken börjar. Fyren börjar pipa i lugn takt och klipporna börjar fräsa aggressivt. 
Fartygets uppgift är att med förbundna ögon manövrera sig fram till fyren. Om 
fartyget kör in i en klippa sjunker det och måste börja om från början. Innan man 
börjar på är det bra att komma överens om hur många försök man har på sig. När 
fartyget sjunkit väljs bland klipporna ett nytt fartyg och en ny fyr. Vinnaren är det 
fartyg som först tar sig ända fram.

LEKAR FRÅN ANDRA LÄNDER

I N D I S K R I N G L E K
Deltagarna delas in i två grupper, t.ex. katter och hundar. Katterna bildar en 
egen ring och utanför dem bildar hundarna en egen. I det här skedet måste alla 
lägga bakom örat vem som står på samma plats som en själv ur den andra ringen. 
Deltagarna behöver alltså vara jämna till antalet. 

Ringarna roterar åt olika håll, t.ex. inre ringen medsols och yttre ringen 
motsols. När läraren visslar eller klappar i händerna letar man så snabbt som 
möjligt upp sitt par från den andra ringen, tar tag i varandras händer och sätter 
sig ner på golvet eller marken. Om man leker utomhus kan man gå ner i huk 
istället för att sätta sig. Om man vill kan man göra så att det par som sätter sig 
sist faller ur leken.
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R U M Ä N S K B U L L E R I , B U L L E R I B O C K -L E K
Barnen står i en ring och en utses till bock. Barnen säger ramsan ”Bulleri, bulleri 
bock, hur många horn står opp?”. Bocken går runt ringen på utsidan. När ramsan 
är slut stannar bocken bakom ryggen på någon och håller upp några fingrar ovanför 
huvudet på hen. Barnet ska då gissa hur många fingrar bocken håller upp. Man 
får gissa tre gånger. Om hen gissar rätt får hen vara bock. Om hen inte gissar rätt 
fortsätter man med samma bock.

R U M Ä N S KT G A LO P P S T E G
Deltagarna bildar en ring. Man går runt i ringen medsols och rör sig med 
sidgaloppsteg. I ringen håller man i varandra i händerna. Den som drar leken 
säger någon kroppsdel, t.ex. huvud, axlar eller knän. Då tar man med höger hand 
i den kroppsdelen på kompisen och byter håll så att man galopperar motsols. Den 
formationen hålls tills nästa uppmaning kommer och då byter man igen håll och 
galopperar medsols. Man byter alltså håll för varje uppmaning. Om det känns 
krångligt att hela tiden byta varv kan man hållas i samma varv hela tiden. Leken 
kan hålla på tills man använt sig av alla möjliga kroppsdelar eller så upprepar 
man samma kroppsdelar i annan ordning.

F LA D D E R M U S E N O C H N AT T F J Ä R I LA R N A
Denna lek fungerar bäst med en större grupp bestående av minst 15 barn. 
Välj ut en fladdermus och tre nattfjärilar bland deltagarna. Bind för fladdermusens 
ögon (t.ex. med en halsduk). De övriga deltagarna tar varandra i hand och bildar 
en ring som fungerar som gränser för var fladdermusen och nattfjärilarna får röra 
sig. Fladdermusen rör sig inne i ringen och emellanåt ropar hen Bat! Då måste 
nattfjärilarna genast svara Moth!. Nattfjärilarna rör sig också inne i ringen och 
försöker att inte bli fasttagna av fladdermusen. Med hjälp av ljuden försöker 
fladdermusen ta fast en nattfjäril som då också blir en fladdermus. Sedan väljer man 
ut tre nya fjärilar bland de som stod i ringen. Ringen får inte röra sig eller ha onödigt 
ljud för sig så att fladdermusen kan koncentrera sig på att lyssna till nattfjärilarna.

N U M B E R S A N G O LA 
Läraren ropar ut olika siffror, dock inte större än antalet deltagare. Deltagarnas 
uppgift är att bilda grupper som är lika stora som siffran. Så fort grupperna är 
bildade ropar läraren ut nästa siffra. 

DA N S KA F I S KA R
Deltagarna väljer ett par åt sig och ritar tillsammans upp ett eget bo på marken. 
När allas bon är uppritade tar paren varandra i händerna och väljer en fiskart 
som sitt namn, t.ex. abborrarna, sillarna, gäddorna, strömmingarna, flundrorna, 
spiggarna, laxarna o.s.v. ”Fiskarparet”, d.v.s. två deltagare står i mitten av 
lekområdet, marscherar runt och räknar upp fiskarnas namn. När paren hör sitt 
namn ska de springa ifatt fiskarparet och marschera efter. När fiskarparet har 
räknat upp alla fiskar de kom ihåg ropar de ”storm på havet!”. Då ska alla fiskpar 
och fiskarparet så snabbt som möjligt hitta ett tomt bo åt sig. Det par som blir 
utan bo blir hemlösa och därmed det nya fiskarparet.
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K E D J E RA M S A
Den här leken utvecklar samarbete och social förmåga. En av deltagarna börjar 
med att säga att hen är något eller någon som letar efter en viktig sak. T.ex. ”Jag 
är en ballerina och jag letar efter en danssko.”. Nästa fortsätter med ”Jag är en 
danssko och jag letar efter en fot.”, den tredje fortsätter med ”Jag är en fot och 
jag letar efter en fotboll.”. Så här fortsätter man. Om någon inte kommer på ett 
passande ord kan alla hjälpas åt att hitta på något.

K N U T E N
En deltagare går ut ur rummet. De övriga bildar en ring och tar varandra i hand. 
Syftet är att göra en kompakt knut utan att någon släpper taget. När knuten är 
klar kallas deltagaren som gick ut in igen. Hens uppgift är att instruera de andra i 
hur de ska göra för att lösa upp knuten utan att någon släpper taget.
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JAG UTFORSKAR  

MIN OMGIVNING

I scouterna bekantar man sig med den finländska naturen och det  
finländska naturskyddet. Utfärder och läger ordnas för det mesta i skogen  

och då får man lära sig utefärdigheter och hur man rör sig i naturen.  
I scouterna utvecklar även många unga ett förhållande till naturen och lär  

sig att respektera den.  Genom dessa aktiviteter kan ni bekanta er med  
naturen i närmiljön, hur man rör sig där och lära er att respektera naturen.

Klassens egen digitala flora
TID: 1 lektion (eller hela dagen om man vill) 
FÖRBEREDELSER: 30-60 minuter beroende på innehållet 
MATERIAL: Något att fotografera med (tablet, mobiltelefon, kamera eller penna och 
papper)
Gå ut på gården med barnen och leta efter bekanta växter. Sådana som är lätta 
att känna igen är bl.a. björk, tall, gran och rönn och på marknivå smörblomma, 
grodblad, gräs och klöver. Barnen kan delas in i par och får i uppgift att leta 
efter och fotografera så många olika växter som möjligt på skolgården. I 
mån av möjlighet sker fotograferingen med hjälp av kameror, tablets eller 
mobiltelefoner.

När växterna är dokumenterade är nästa steg att identifiera dem med hjälp av 
växtböcker. Växternas namn kan man skriva ner eller kopiera från växtboken så 
att man samtidigt får öva sin skriv- och läsförmåga. Sedan räknar man hur många 
växter hela gruppen har hittat.

Uppgiften kan även genomföras i form av en fotoorientering. Läraren tar reda 
på vilka växter som växer på skolgården och går igenom dem tillsammans med 
barnen. Man kan t.ex. rita växterna som finns på gården. Ute ger läraren varje par 
namnet på en växt eller en ledtråd om någon växt som de sedan letar efter och 
fotograferar när de hittat den. Sedan visar de upp fotografiet för läraren och får en 
ny växt att leta efter.

Bilderna kan även samlas ihop till en diapresentation för att visa åt andra. Till 
diapresentationen kan man för varje växt tillägga ett fysiskt element, t.ex. genom 
att fundera hur växterna rör sig i vinden eller hur de låter.
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Naturstig
TID: 1,5 timme 
FÖRBEREDELSER: 25 minuter 
MATERIAL: Färdigt uppgiftsmaterial hittas på www.scout.fi/lillascoutveckan:  
 30 st kort (behövs 1/elev),  
 en serie med naturbilder (skriv ut och laminera/sätt i plastfickor),  
 5 st facit.  
 Dessutom behövs pennor, snöre och saxar för att sätta fast bilderna  
 (utomhus är t.ex. träd och klätterställningar bra ställen att sätta upp på)  
 eller tejp (inomhus kan bilderna fästas på väggar och golv o.s.v.).

Förskolebarnen får bekanta sig med Finlands natur genom bilder och prova på 
att orientera och lösa problem. Sätt ut 15 bilder på skolgården. Bilderna ska hittas 
i rätt ordning. Varje förskolebarn får ett eget kort med mystiska gula märken 
som också finns på naturbilderna. Läraren ger tips om den första naturbilden 
(lingon) och sedan börjar man leta. På varje naturbild finns en gul figur som 
förskolebarnen ringar in på sitt kort. På varje naturbild finns namnet på nästa 
naturbild och också en miniatyrbild ifall barnen inte ännu kan läsa. När barnen 
har hittat bilderna och ringat in 15 gula figurer på sitt kort är uppgiften slutförd. 
Under tiden man letar efter ledtrådar kan man tillsammans identifiera bilder 
och diskutera om naturen. Man kan t.ex. fråga vilka djur och fåglar barnen sett 
hemma i trädgårdarna? Har de någonsin varit på skogsutfärd eller plockat bär 
eller svamp? Materialet finns här: www.scout.fi/lillascoutveckan

Lägerliv i tält
TID: Ca 1 timme 
FÖRBEREDELSER: 20 minuter 
MATERIAL: Tält, alternativt en presenning eller tyg och snöre
Scouterna sover för det mesta i tält på scoutlägren. Man kan gärna slå upp ett 
tält på skolgården eller varför inte inne i förskolan – barnen hittar på roliga lekar 
med dem. Det är också spännande att t.ex. lyssna på sagor eller äta mellanmål 
inne i ett tält. Den här uppgiften kan enkelt slås ihop med uppgiften om 
lägereldsberättelser eller sånger och lekar på skogsutfärd.
Om man inte har tillgång till ett riktigt tält kan man med lite fantasi bygga en 
koja. Ett tält får man t.ex. genom att spänna fast ett snöre mellan två träd eller 
stolpar och hänga en presenning eller ett tyg över. Ändarna kan fästas i marken/
golvet genom att sätta stenar eller bänkar på dem förutsatt att man har tillräckligt 
stort tyg.
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Forskningsresa i skogen
TID: 45 minuter 
FÖRBEREDELSER: 5 minuter 
MATERIAL: Linjal
Samla ihop föremål av olika former från marken och gör ett konstverk av dem. 
Samla åtminstone ihop något a) grönt, b) lätt, c) vasst, d) runt, e) mjukt, f) hårt 
och g) brunt. Undersök och jämför föremålen som ni samlat. Vad skiljer dem från 
varandra? Hur känns de? Hala, sträva eller något annat? Vilket föremål tycker ni 
mest om? 

Stanna upp en stund på era platser. Ser man några av vårens första flyttfåglar? 
Iaktta fågelns flygning. Vad gör den, vart far den? Hörs det några ljud?

Lägg er ner på rygg och slut ögonen. Känn på saker runt om er. Vad finns där? Leta 
med hjälp av linjalen fram ett föremål som är 1 cm långt, ett som är 2 cm lång 
o.s.v. ända till 5 cm. Vilka slags föremål hittar ni?

Tyst smyger vandraren. Djuren rör sig väldigt tyst i naturen så att t.ex. rovdjur 
eller människor inte ska lägga märke till dem. Kan ni också göra det? Bilda en kö 
och försök röra er så tyst som möjligt och utan att lämna spår efter er. Läraren 
kan hålla koll på kön med slutna ögon och säga till när det hörs ljud från kön. När 
kön rört sig en bit kan läraren kontrollera om det lämnade så pass mycket spår att 
man kunde avgöra vartåt eleverna gått.

Den rödaste stenen. Deltagarna i leken får en uppgift, t.ex. att leta efter den 
rödaste stenen, det färggladaste lövet, den största kotten o.s.v. När alla har hittat 
det som frågades efter jämför man vems sten som är rödast etc. Vi diskuterar 
föremålens egenskaper, t.ex. varför stenen är röd. Varför är granen grön?

Våra sinnen
TID: 1,5 timme 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: -
Det viktigaste när man rör sig ute i naturen är oftast att nå fram till målet så 
snabbt som möjligt. Nu ska vi göra lite annorlunda och ta god tid på oss. Genom 
att lyssna, sniffa, smaka, känna och se kan man uppleva färden helt annorlunda. 
Gör en kort vandring i förskolans närmiljö eller på gården. Ni kan gå samma 
korta rutt flera gånger och varje gång fokusera på att observera naturen med 
olika sinnen. Ruttens längd kan vara väldigt kort, t.ex. 25 meter. Först rör man 
sig parvis längs rutten med slutna ögon och lyssnar efter ljud. Nästa varv sniffar 
vi efter olika dofter längs med stigen. Man kan också dela upp gruppen så att 
alla endast har ett sinne till förfogande och till slut jämföra allas observationer. 
Ni kommer att märka att när man använder alla sinnen på en utfärd lägger man 
sammanlagt märke till mycket fler saker än om man bara använder ett. 
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LEK SOM PASSAR AKTIVITETEN

N AT U R B L I N D B O C K
Dela in i par och bind en duk för den enes ögon. Den som ser för blindbocken till 
ett träd och blindbocken känner på trädet. Blindbocken förs bort från föremålet, 
snurras några varv för att bli bortblandad och ska sedan med öppna ögon visa var 
trädet som hen kände på finns. Sedan byter man roller med sitt par. Leken kan 
avslutas med att prata om hur det kändes att vara blindbock.

T U S E N F OT S G Å N G
5-6 deltagare ställer sig i kö med ögonen förbundna och tar tag om axlarna på 
den som står framför. Läraren fungerar som tusenfotingens ögon och uppmanar 
tusenfotingens delar (deltagarna) att observera naturen runt om sig så noggrant 
som möjligt genom att lyssna, sniffa och känna. Tusenfotingen börjar röra på sig 
och läraren leder den genom terrängen över stenar, runt träd, under buskar os.v. 
Enligt instruktioner från läraren känner tusenfotingen t.ex. på träd, blad, grenar, 
stammar och sniffar på nyklippt gräsmatta. Ungefär 10 minuter rör man sig runt 
i terrängen och när man stannat tas ögonbindlarna bort. Nu får deltagarna som 
uppgift att följa samma rutt tillbaka genom att försöka minnas dofter, beröringar 
och svängar.

Kims berättelse och prov
TID: 45 minuter 
FÖRBEREDELSER: 10 minuter, kan också ingå i aktiviteten om barnen själva vill samla 
ihop material 
MATERIAL: 10–20 st. olika föremål från naturen, barnen kan själva också samla ihop 
dessa
Ursprungligen kan vi följa Kims äventyr i den engelska författaren Rudyard 
Kiplings ungdomsböcker. Scouternas grundare Robert Baden-Powell gjorde 
Kim känd bland alla världens scouter genom att i sina böcker ta upp honom 
som exempel på en pojke som använde sina förmågor för sitt lands bästa. Kim-
böckerna finns fortfarande på ungdomsavdelningen i de flesta bibliotek.

K I M-L E K E N S B A KG R U N D S H I S TO R I A
”Kim, eller Kimball Ohara, var son till serganten i det irländska 
regementet i Indien. Kim blev föräldralös i ett tidigt skede. Kim lekte med 
ursprungsbefolkningen och lärde sig deras språk och seder. Kim levde vandrarens 
liv. Under en av sina vandringar stötte han på det regement där hans far hade 
tjänat. Under sitt besök på lägret blev Kim anklagad för stöld. Då saken reddes ut 
klarnade också Kims bakgrund och regementet tog hand om pojken. Trots livet i 
det engelska regementet klädde sig Kim fortfarande gärna i indiska klädnader på 
fritiden och umgicks med ursprungsbefolkningen som en av dem. En dag träffade 
Kim en juvelerare som var spion för regeringen. Eftersom Kim var väl bekant med 
ursprungsbefolkningens språk och seder utbildades också han till spion. 



29LÄRARENS HANDBOK

Kims utbildning innehöll många övningar som utvecklade pojkens 
observationsförmåga, slutledningsförmåga och minne. Den första övningen gick 
till så här: Juveleraren visade Kim en bricka med olika stenar. Kim fick titta på 
brickan en stund innan juveleraren täckte över den med en duk. Därefter skulle 
Kim berätta hurudana stenar som fanns på brickan och hur många de var. Efter 
en tids övning lärde sig Kim att lägga alla stenar – eller motsvarande föremål – i 
minnet. Kimspelen som leks i scoutingen är varianter av denna övning.
Kim blev också bra på att maskera sig och på att överleva och var inte rådlös ens i 
knepigare situationer.”

K I M S L E K: Kims lek kan användas som introduktion till det egentliga Kims 
prov. Föremålen som kommer att användas i provet (10-20 st.) plockas fram 
enskilt från t.ex. en korg som täckts med ett tyg så att barnen med händerna 
bakom ryggen eller ögonen förbundna får känna efter och gissa vilket föremål det 
är frågan om.

K I M S P ROV: Vanligtvis i Kims prov får deltagarna se på föremålen en kort 
stund och försöka memorera dem. Sedan testas det hur väl man kommer ihåg 
vilka föremål som fanns där och/eller i vilken ordning de låg. Alternativt kan 
man plocka bort några föremål utan att deltagarna ser och då ska de försöka 
komma på vilket eller vilka föremål som fattas. Man kan också hitta på egna Kims 
prov. Huvudsaken är att barnens observationsförmåga och uppmärksamhet, 
användning av olika sinnen samt minnet testas och utvecklas.

N AT U R-K I M: Gruppen delas in i två lag och båda lagen samlar föremål från 
naturen (inga levande växter!) som sätts i en ruta på marken, förslagsvis 10 
föremål/lag. Sedan byter man rutor och laget får lite tid att se på det andra 
lagets ruta. Sedan går man tillbaka till den egna rutan och tar bort några föremål 
därifrån och det andra laget ska försöka komma på vad som tagits bort. Leken 
kan försvåras genom att öka på föremålens antal eller att man använder föremål 
som liknar varandra (t.ex. endast växter, men olika arter) eller genom att byta ut 
föremål istället för att ta bort.

LEK SOM PASSAR AKTIVITETEN

S O P S TAT I O N E N: Utrymmet delas in i delar där varje del är ett särskilt 
avfallskärl (t.ex. fyra delar med: kompost, glasinsamling, pappersinsamling och 
blandavfallskärl). Lekledaren ropar ut olika slags avfall och deltagarna springer så 
fort de kan till rätt avfallskärl. T.ex. när ledaren ropar ”gurkskal” ska deltagarna 
springa till komposten och när hen ropar ”konservburk” som inte i detta fall har 
någon egen sorteringsplats springer de till blandavfallskärlet. Om man vill kan 
man göra så att de som springer till fel plats eller den som är långsammast faller 
ur leken. Leken kan försvåras genom att öka antalet sorteringskärl eller genom att 
specificera. Man kan t.ex. sortera olika slags papper så att vitt kopieringspapper, 
färgat papper, tidningspapper och övriga papper har skilda sorteringsställen.
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Maskfamiljen
FÖRBEREDELSER: 15 minuter 
MATERIAL: 20 cm långa garntrådar i två olika färger
Läraren sprider ut olika långa (max 20 cm) garntrådar på ett litet skogsområde 
(15 x 15 m/enligt elevantalet). Garntrådarna bör vara av två olika färger varav 
den ena ska vara enklare att urskilja i naturen. Det får finnas massor med garn, 
t.o.m. tvåhundra trådar. Innan man börjar leta visar läraren upp en röd tråd som 
föreställer maskmamman och barnens uppgift är att hitta alla hennes försvunna 
ungar. Slutligen jämför man hur många maskar man hittat samt maskarnas 
storlek: vilka ungar är lika långa etc.

Känna igen trädarter
TID: 45 minuter 
FÖRBEREDELSER: 10 minuter 
MATERIAL: Blad från träd eller bilder av sådana
Sök upp de vanligaste finländska trädarterna på skolgården: björk, gran, tall, 
asp och al. Alla kanske inte hittas på området, men försök hitta så många som 
möjligt. Om det finns andra trädarter på gården kan man gå igenom dem också. 
Efter att man bekantat sig med träden väljer man någon av följande lekar eller 
varför inte alla.

T RÄ DA RT S G O L F: Man leker parvis eller i små grupper. I början letar alla fram 
en liten käpp eller en sten åt sig. En av deltagarna pekar och namnger ett träd i 
närheten. Deltagarna försöker i tur och ordning kasta sin käpp eller sten så nära 
trädet som möjligt. Den som kommer närmast trädet vinner och får välja nästa 
träd.

T RÄ D S PA N I N G: Alla deltagare får ett löv från ett träd (eller en bild av ett löv) 
och alla får samtidigt springa iväg och leta efter ett motsvarande träd. När alla 
har hittat sitt träd berättar var och en vilket träd det handlar om. Man kan också 
göra en tävling mellan grupper så att varje grupp får lika många och lika svåra löv. 
Alternativt kan man använda sig av blommor eller gräsväxter istället för löv.

T RÄ D N ATA: Var och en väljer ett eget träd som man ställer sig vid. En av 
deltagarna blir utan ett eget träd. Hen ställer sig i mitten och ropar: “ Byt träd!” 
(Eller ”huset brinner, man måste byta” eller “byt träd så behöver man inte ropa” 
- det finns olika versioner.) Då springer alla till ett nytt träd, också den som 
ropade. Den som blir utan ett träd ropar till näst. 

Saftpaus
TID: 45 minuter 
FÖRBEREDELSER: 10 minuter 
MATERIAL: Stormkök (trangia), redskap för att göra upp eld, muggar, saft
Den här aktiviteten kan lätt kombineras med aktiviteten ”Lägerliv i tält”. 
Eftersom man i scouterna lär sig att tillreda mat redan från barnsben övar vi 
här hur man använder en trangia. Man kan koka endera saft eller te på trangian 
enligt förskolebarnens önskemål. Samtidigt berättar man om trangian, hur man 
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använder den och betonar säkerheten. Förskolebarnen kan om möjligt delas 
in i mindre grupper så att alla kan se ordentligt hur man använder en trangia. 
För uppgiften behövs trangior och redskap för att använda dem. Ifall det inte är 
möjligt att låna plastmuggar från förskolan måste man ta med engångsmuggar. 
Man kan också gärna ta med ligg- eller sittunderlag så att barnen får sitta 
bekvämt och dricka sin saft eller sitt te.

LEKAR SOM PASSAR AKTIVITETEN

S KO G E N S H Ä R S KA R E: Som lekplats fungerar en skog eller park där det finns 
någon slags upphöjning, t.ex. en stor sten eller en kulle. En av deltagarna är 
skogens härskare. Hen har en tron höst upp på upphöjningen där hen iakttar sina 
underordnade. De andra deltagarna är till en början längre bort så att de inte syns 
och försöker komma närmare härskaren från olika håll genom att smyga bakom 
träd eller krypa längs med marken. Målet är att röra vid härskaren eller tronen. 
När härskaren ser att någon närmar sig ropar hen dennes namn. Då måste den 
deltagaren återvända till sin utgångspunkt eller gömma sig och försöka igen. Om 
någon lyckas röra vid härskaren eller tronen blir den härskare istället.

R E N F A R M A R E: Bland deltagarna väljs två renfarmare. Båda får varsin boll i 
olika färger. De övriga deltagarna är renar som springer runt på ett begränsat 
område, alltså i hagen. Renfarmarna börjar märka renarna genom att kasta 
bollarna på dem. På de märkta renarna fästs en klädnypa i samma färg som bollen 
och sedan får de igen springa fritt. En märkt ren kan märkas på nytt av båda 
renfarmarna. Klädnypor kan även bytas ut mot pinnar eller stenar vid sidan av 
hagen. Den renfarmare som märkt flest renar vinner.

Skogsbingo
TID: Ca 30–60 minuter 
FÖRBEREDELSER: 15 minuter 
MATERIAL: Bingoruta (kan printas ut på www.scout.fi/lillascoutveckan)
Läraren skapar en bingo med skogstema som kan göras hemma eller på 
skolgården. Den här aktiviteten kan göras i samband med t.ex. aktiviteten Våra 
sinnen. Det handlar alltså om en vanlig bingo, men i skogen. För det här behövs 
ett A4-papper där man ritar upp en bingoruta på 5 x 5 rutor. Rutorna fyller man 
med uppgifter om skogen eller observationer. Deltagarna får en egen bingoruta 
och den som först fått en full rad vinner. 

Här kommer ett exempel: Jag samlade en 3-vånings mossa, jag tog ett höstlöv 
i förvar och kände igen trädet, jag hittade ett träd som mina armar inte når 
runt, jag klättrade upp i ett träd, jag satte en fjäder i min ficka, jag kände igen 
blåbärsris, jag samlade tre grankottar, jag knackade på en björk, jag hittade 
renlav, jag hittade ljung, jag hittade djurbajs, jag smekte en tall, jag hittade en 
myrstack, jag plockade tio rönnbär, jag visade en svamp åt de andra, jag smakade 
på bär, jag gick runt en gran, jag såg en kråka, jag kastade en tallkotte ver en gren, 
jag sniffade på en ticka, jag fotograferade en växt o.s.v.
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Popcorn på Trangia

TID: 30 minuter 
FÖRBEREDELSER: 5 minuter 
MATERIAL: en trangia, tändstickor, popcorn, olja, salt

Häll ett tunt lager olja i trangia kastrullen. Värm upp oljan. Medan oljan 
värms upp lägg in ett popcorn i kastrullen. När kärnan poppar är oljan till-
räckligt varm. Ta bort kastrullen från tranigan och häll i popcorn kärnor så 
att de täcks med olja. Täck över kastrullen med trangians lock. Lyft tillbaka 
kastrullen på trangian. När popcornen börjar poppa är de snabbt färdiga. 
Alla popcorn är färdiga när du hör att de har slutat poppa. Smaksätt med 
salt. 

Kom ihåg att en kastrull som har varit på trangian är väldigt varm! Se till att 
ni utför uppgiften tryggt med din klass. Servera popcornen i en annan skål 
än kastrullen ni poppat popcornen i. Alternativt kan popcornen också göras 
inomhus på en spis.
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JAG VÄXER OCH UTVECKLAS

Scoutingens mål är att fostra barn och unga till ansvarskännande  
och aktiva medborgare med en balanserad livsstil. Ett av scouternas  

ideal är faktiskt att ”utveckla sig själv som människa”. I scouterna lär  
man sig livshantering, hälsosamma levnadsvanor, självständigt  

tänkande och hur man visar hänsyn till andra människor. En scout är kreativ 
och påhittig och står inte handfallen ens i knepiga situationer. En av de  

viktigaste lärdomarna från scoutingen är att även ett barn kan bära  
ansvar över sig själv och sina medmänniskor samt vara till hjälp för andra.

Sittvolleyboll
TID: Ca 10–20 minuter 
FÖRBEREDELSER: 5 minuter 
MATERIAL: Målartejp, en lätt boll eller ballong
Har ni hört om parasport? Vad är paralympiska spelen? Fysiska handikapp är 
lyckligtvis inget hinder för att utöva idrott. I sittvolleyboll spelar man i två lag 
och har en spelplan som är delad i två planhalvor, t.ex. med målartejp. Syftet 
är att man ska få bollen att hållas i luften på egen planhalva och få den att falla 
i marken på andra sidan och man måste hela tiden sitta ner. Som boll passar 
en lätt, mjuk boll. Det är enklast att börja med en ballong eftersom de faller 
långsamt.

Trafikmärkesutfärd
TID: Ca 1 timme 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: kamera
Ta med förskolan på utfärd i närområdet. Undersök tillsammans hur många olika 
trafikmärken ni kan hitta och vad de betyder. Följ med vid något trafikmärke 
hur väl andra trafikanter följer märket (t.ex. hur många bilar som saktar in vid 
skyddsväg). Särskilt farliga och trygga platser kan man även fotografera.

En exemplarisk tallrik
TID: Ca 1 timme 
FÖRBEREDELSER: 20 minuter 
MATERIAL: Vitt papper eller kartong, färgpennor, färgglatt papper, lim, en bild av 
tallriksmodellen
Bekanta er först tillsammans med tallriksmodellen. På nätet hittar man enkelt 
modellbilder som man kan använda sig av. Sedan får barnen fundera vad de skulle 
vilja äta och pyssla en egen tallrik av vitt papper. På tallriken ritar man och/eller 
limmar fast utklippta figurer från färgat papper och skapar sin egen favoriträtt 
utgående från tallriksmodellen.
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Lägereldsgodis: S’mores 
TID: 1–2 timmar (beror på om ni gör upp lägerelden tillsammans) 
FÖRBEREDELSER: 30 minuter + inköpsresa 
MATERIAL: Mariekex, skumgodis, mörk eller mjölkchoklad, grillpinnar eller motsvarande, 
liten lägereld (vedträn, tändved, tändstickor)
S’mores är ett lägereldsgodis som kommit från USA och som går jättesnabbt att 
tillaga. För att göra S’mores behövs två Mariekex (något annat tunt kex går också 
bra), en skumgodis och en chokladbit (så tunn som möjligt, t.ex. Panda) per 
deltagare. Skumgodisen grillas över lägerelden så att den blir mjuk (var försiktig, 
de blir snabbt brända!). S’mores –godisarna består slutligen av den grillade 
skumgodisen och chokladbiten mellan de två Mariekexen. Mums!

Hallå, nödcentralen?
TID: 1 timme 
FÖRBEREDELSER: - 
MATERIAL: Leksakstelefon (inte obligatorisk)
I den här leken kan barnen tryggt öva sig på att ringa nödnummern. En 
nödsituation kan uppstå när man inte har tillgång till en vuxens hjälp eller så kan 
det hända att en vuxen skadar sig och då bör barnet veta hur man ska gå tillväga. 
Det är viktigt att barnen förstår vilka siffror man ska trycka på och var de finns på 
telefonen. Man bör också diskutera med barnen om i vilka situationer man ringer 
till nödcentralen och att man inte får leka med telefonen. Till 112 kan man alltid 
ringa även om mobilen inte har ett SIM-kort eller om man uppnått kreditgränsen. 
Ett barn som leker med telefonen kan lätt i misstag ringa nödnummern eller med 
flit busringa och då tar man upp tid av personalen på nödcentralen som någon i 
verklig nöd kan behöva.

Barnen kan öva att ringa nödnummern med leksakstelefonen eller genom att 
använda sin egen hand som telefon. Barnen får parvis eller i små grupper hitta 
på en nödsituation: vad har hänt, åt vem och var (adress eller förskolans namn). 
Sedan ringer barnen 112 och en dejourerande på nödcentralen (läraren) svarar. Det 
är viktigt att barnet svarar på frågorna och avslutar samtalet först när hen får lov 
till det.

Stödfrågor åt läraren som föreställer 
dejourerande på nödcentralen:
 Vem är det som ringer?
 Vad har hänt och åt vem?
 Finns det vuxna på plats?
 Var har det hänt, adress?
 Berättar för barnet vad hen bör göra.
 Ber vid behov någon att ta emot  

   räddningspersonalen i dörren.
 Ger lov att avsluta samtalet.
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Plåsterövning
TID: Ca 30 minuter 
FÖRBEREDELSER: 10 minuter 
MATERIAL: Plåster, desinfektionsmedel, vadd, röd tusch eller kulspetspenna
I den här uppgiften övar man hur man kan sköta om små sår själv. Först får alla 
rita ett litet sår på sin hand eller fot med röd penna. Sedan sköter man parvis om 
kompisens sår genom att rengöra och sätta plåster på. Samtidigt kan man öva 
på att trösta en kompis. Det är ofta precis lika viktigt som själva omplåstrandet! 
När allas sår blivit ompysslade diskuterar man hurudana sår man kan sköta om 
själv och hurudana som kräver att man går till läkaren.

Det här vill jag ha och det här behöver jag
TID: 1–2 timmar 
FÖRBEREDELSER: 20 minuter 
MATERIAL: Tidningar och tidskrifter, saxar, A3-papper, pennor, lim
Grunden till människans konsumtionsvanor skapas redan som barn. Ibland 
är det bra att stanna upp och fundera vad som faktiskt är nödvändigt och vad 
som inte är det. I den här uppgiften delas barnen in i mindre grupper och varje 
grupp får i uppgift att pyssla två affischer. Den ena affischens rubrik är: Det här 
behöver jag. Där limmar man fast bilder urklippta ur tidningar på sådant som 
man enligt barnen behöver. Den andra affischens rubrik är: Det här vill jag ha. 
Där samlar man bilder på sådant som barnen skulle vilja ha, men som de inte 
egentligen behöver. Den här uppgiften kan man göra t.ex. som en fortsättning 
på reklamuppgifterna i avsnittet Jag och vår gemenskap.

Ja eller nej?
TID: 10–20 minuter 
FÖRBEREDELSER: 20 minuter (hitta på och skriv ner påståenden) 
MATERIAL: -
Gården eller utrymmet delas i två delar så att ena halvan betyder ja och den 
andra betyder nej. Läraren läser upp påståenden och barnen får välja sida om de 
håller med eller inte. När alla har valt får de motivera sina val. 
Exempelpåståenden: Man får kasta skräp på marken. Man måste alltid lyda 
de vuxna. Om någon slår en får man slå tillbaka. Man ska alltid ta med andra i 
leken.

LEKAR SOM PASSAR AKTIVITETEN

S J U K H U S N ATA
Nator är som bekant bra lekar för att få utlopp för energi. Efter att man fått 
springa är det lättare att lugna ner sig och fundera hur man faktiskt blir kvitt 
bakterier. Vem kommer alltid ihåg att tvätta händerna före man går till maten? 
Vem har varit tvungen att äta antibiotika när hen varit suk? I sjukhusnata 
försöker den som är nata (kan kallas bakterie eller virus om man vill) ta fast de 
andra. Då man blir fasttagen lägger man sig på marken. De övriga deltagarna 
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kan rädda den som blivit fast genom att bära honom eller henne till sjukhuset 
(t.ex. en gymnastikmatta eller en stor sten), varefter den fasttagna blir frisk och 
kan fortsätta leken igen. Det lönar sig att komma överens om att det alltid måste 
finnas fyra stycken i ambulanspersonalen (räddare) så att det är tryggare att bära 
den fasttagna till sjukhuset. Då en fasttagen blir buren till sjukhuset får inte 
bärarna tas fast. Man kan även komma överens om att den som bli fast går ner i 
huk istället för att lägga sig på marken och då inte behöver bäras utan kan ledas 
till sjukhuset av någon annan. Den eller de som är nata byts på order av läraren. 

G RAT I S S KAT T E R
Gratis skatter är en nata där en av deltagarna är fasttagare och en är räddare. Om 
fasttagaren tar fast någon stannar den och står på stället. Man blir fri igen när 
man berättar en trevlig sak åt räddaren som man kan göra utan pengar, t.ex. gå 
till stranden eller klättra i träd. 

S KA F F E R I – KY L S KÅ P – F RY S
Maten förfars om man förvarar den fel. Konsistensen och smaken kan bli dålig 
eller så kan bakterier ställa till med besvär och den som äter maten blir sjuk. 
Bobbor och baciller är dock rädda för såväl kyla som ordentlig upphettning, men i 
värme blir de oregerliga. 

Efter att man diskuterat om var man förvarar olika produkter kan man leka 
följande lek. Kökets förvaringsutrymmen är skafferi, kylskåp och frys. Kylskåpet 
visar man genom att man fryser (huttrar, skakar, hoppar och gnider händerna 
mot varandra).

Skafferiet visar man t.ex. genom att sitta avslappnat på golvet och frysen 
genom att frysa till en stel pinne på sin plats. När gruppen lärt sig de olika 
ställningarna börjar läraren räkna upp namn på olika slags mat och barnen visar 
var man förvarar dem.

När läraren säger ”mjölk” (ost, matrester, köttbullar, morötter…) visar 
eleverna att de fryser som om de vore inne i ett kylskåp. Frysprodukter kan vara 
t.ex. glass, isbitar, frysta bär o.s.v. I ett rumsvarmt skafferi kan man förvara t.ex. 
bröd, konserver, bananer m.m. Leken kan också göras till en tävling genom att 
den långsammaste alltid faller ur leken (maten hann bli dålig).
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GÅ ÅT DET HÄR HÅLLET

SPRING SKYNDA DIG

STOPP VÄND OM

GÅ FÖRSIKTIGT

TRE STEG DITÅT FINNS EN BOKSTAV 

GÅ INTE HÄR

KARTTECKEN
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KÄLLOR

Aina valmiina  
– Partioliike Suomessa 1910 –2010. 

Paavilainen 2010 

Scoutsångboken 2012

Ryggsäcken – Handbok för äventyrsscouter 
och spejarscouter. Suomen Partiolaiset. 2012. 

Vargungens spår. 
Suomen Partiolaiset 2012 

Mannerheimin Barnskyddsförbund 
mll.fi

Partiowiki 

Scoutprogrammet

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Hämeen 
Partiopiirin och Finlands Scouters 

förskolekampanjmaterial från år 2016 
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S U O M E N PA RT I O LA I S E T – F I N LA N D S S C O U T E R RY
F I N LA N D S S V E N S KA S C O U T E R R .F .

 
SCOUTING ÄR

äventyr och livsglädje

I SCOUTERNA
rör man sig i naturen,

lär sig nya saker,
samarbetar och 
får nya vänner! 

SCOUTING ÄR SKOJ PÅ
 ETT MENINGSFULLT SÄTT!

W W W.S CO U T.F I/L I L LA S CO U T V E C KA N
W W W.S CO U T.F I 


