Høje-Taastrup
Kommune

Idéer til sjove friluftsaktiviteter i vinterferien
Is-uroer

Udnyt det kolde vejr. Hvis det ser ud til at blive
frostgrader i nat, så kan I lave fine is-uroer som
kan hænge udenfor.
Sådan gør I: Hæld nogle cm. vand i dybe
tallerkner, plastiklåg eller lignende og sæt dem
udenfor. Læg en snor ned i tallerknerne så isen
kan hænges op. Læg så ting i tallerkerne som I har
fundet i naturen, så det kan fryse ind i uroerne
(f.eks. blade eller fjer). Når I ser til dem næste
morgen, er de lige til at hænge op.

Lav en vindmølle

En vindmølle er sjov og I kan se hvor meget det
blæser.
Sådan gør I: Tag et kvardratisk stykke karton og tegn
en streg fra hjørne til hjørne på kartonet, så I får et
kryds. Klip langs stregerne i krydset men ikke helt ind
til midten af papiret. Stop ca. 2 cm fra midten. Bøj
fire hjørner forsigtigt ind mod midten, så der skabes
en lille lomme, der kan opfange vinden. Sæt de foldede hjørner fast til midten med tape. Tag et rundt søm
og sæt en perle på sømmet. Sæt derefter
vindpropellen på sømmet samt et par perler igen. Slå
derefter sømmet forsigtigt fast på en pind.

Lav pølse-snobrød over bål

Det er sjovt at lave mad over bål og I kan lave næsten alt!
Et sikkert hit er pølse-snobrød. I kan f.eks. tage ud til shelteret ved Snubbekorsvej og lave bål.
Sådan gør I: Tænd allerførst et godt bål der kan give mange
gløder. Det tager cirka en time at brænde ned til de gløder der
er gode at bage på. Imens I venter, kan I prøver kræfter med
forhindringsbanen.
Find en snobrødspind og spids den ene ende. Pinden må gerne
være lang så I ikke skal sidde helt inde i bålet.
Sæt en pølse på pinden, og sno den medbragte snobrødesdej
rundt om den. Efter ca. 15 minutter er pølse-snobrødene
spiseklar.

Foderblok til fuglene

Vil I også være med til at fodre fuglene?
Sådan gør I: Tag en brugt, skyllet mælkekarton
og skær toppen af. Hæld en blanding af smeltet
fedt og frø i den, og stil den køligt, til fedtet
stivner.
Blandingsforholdet skal være ca. halvt af hvert,
lidt mere fedt end frø (eksempelvis 250 gram fedt
og 200 gram frø). Det meste fedt kan bruges – blot
det er usaltet, og frøblandingen kan bestå af f.eks.
solsikkefrø, hakkede nødder, havregryn eller måske
rosiner.
I kan enten hænge din hjemmestøbte foderblok op i
et træ eller i hækken eller stille den direkte på et
foderbræt.
Men vær opmærksom på, er I én gang begyndt med
at fodre fuglene, skal I blive ved. Fuglene vænner
sig lynhurtigt til et fast fodringssted.

Lygtetid

Tag på lygtetur i skoven. Det skal helst være
først eller sidst på dagen, når det er mørkt.
Sådan gør I: Tag en brugt mælkekarton
og skær toppen af. Lav vinduer i siderne.
Lim silkepapir på indersiden over hullerne,
så lyset får farve. I kan også male sjove
tegninger på ydersiden af kartonen, så
den får et personlige præg.
Lygten hænges op i ståltråd og sættes på
en pind med hak i. Sæt herefter et
fyrfadslys i en klump ler ned i kartonen.
Nu er I klar til at tage på tur!

Lav en regnmåler

Hvor meget vand falder der egentligt på en god regnvejrsdag?
Ved I, at man selv kan lave en regnfanger og finde ud af det.
Sådan gør I: Skær toppen af en 1 ½ l plastflaske og sæt den
omvendt ned i flasken, så tutten peger nedad og dermed
virker som en tragt. Uden på flasken kan I sætte streger de
dage, hvor der regner meget. Hvor mange mm er jeres
rekord?

