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Mikro-kassen 
Børnefødselsdag/klassearrangement (ca. 0.-1. klasse) 

Hermed modtager I alt hvad I skal bruge, for at holde børnefødselsdag eller klassearrangement i skoven. 

I aktivitetskassen er der en lang række aktiviteter. Der behøver ikke være planlagte aktiviteter hele tiden, men det er 
godt at have noget i baghånden, og I kommer måske ikke til at bruge alt det vi har vedlagt. 

Husk at give børnene god tid til at lege i skoven og ved bålet.  

Vi foreslår dette program (tiderne er meget fleksible – følg børnenes tempo): 

13.30 I ankommer, tænder bål, laver dej m.v. 
 
14.00 Deltagerne ankommer - byd velkommen og hejs flaget 
 Bed børnene finde tørt træ til bålet 

(der må ikke være blade på, det skal være fra skovbunden så det er tørt) 
14.30  3 opgaver i skoven 
15:30 Lave trold 
16.00 Popcorn over bålet 
16.30 Slut 
 
17.00 Inden I forlader stedet, skal I huske 

• At tage flaget ned 
• At vaske kopper m.v. 
• At samle alt indholdet i aktivitetskassen 
• At efterlade aktivitetskassen i hytten (er der noget der stadig er fugtigt, så lad låget stå 

åbent) 
• At tage alt affald med jer, så der ikke går mus eller andet spændende i det 

 
Rigtig god fornøjelse 
 
 

 
Under Corona-krisen vil vi henvise til myndighedernes opdaterede krav/anbefalinger, som vi vil bede jer overholde: 
https://politi.dk/corona/. 
 
Vi tilpasser løbende vores aktiviteter og lokaliteter til myndighedernes aktuelle krav. 
 
I forbindelse med vores aktivitetskasser vil vi gøre opmærksom på, at: 
 

1) I bør afspritte redskaber m.v. som flere benytter, hver gang de skifter hænder 
2) Der er 18 kopper i hver kasse. Læg mærke til, at de alle er forskellige (farve/vedhæng) så deltagerne kan kende deres 

egen kop. Gør dem opmærksomme på dette, så de kan huske deres kop gennem arrangementet. 
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Aktivitetskassen indeholder 
Aktivitetskasse indeholder udstyr til op til 15 deltagere. Bliver I flere, anbefaler vi, at I booker to kasser. Vi anbefaler 
tre voksne per 15 børn, der deltager en sådan dag. 

Aktivitetskassen indeholder: 

• 8 langskaftede popcornsnet (der benyttes ofte kun 4-5 ad gangen) 
• 2 sæt bålhandsker 
• 1 lille sav (foldesav) 
• 1 økse (må kun benyttes af de voksne – lad den blive i kassen når I ikke bruger den) 
• 1 bålgryde 
• 1 saks 
• Rulle med sort sytråd 
• 18 forskellige krus i plast 
• Laminerede skilte med snor i, med hhv. ”1”, ”2” og ”3” 
• Førstehjælpstaske 
• Beskrivelse af aktiviteten ”Trold” 

o Lamineret billede med eksempel på trold 
• Beskrivelse af aktiviteten ”3 opgaver i skoven” 

o 5 + 1 tørklæde (5 til smagekimsleg og 1 til kram-et-træ) Corona: vi vedlægger 15 tørklæder som vi 
anbefaler I udleverer et af hver til hver deltager, så de ikke skal bytte undervejs. De er nyvaskede. 

o Pose med kims-leg på snor 
• Beskrivelse af aktiviteten ”Popcorn over bål” 
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Huskeliste 
Vi anbefaler, at I medbringer dette: 

1) Tændstikker 
2) Optændingsblokke 
3) Kande til saft 
4) Skål til popcorn 
5) Køkkenrulle 
6) Affaldssæk (efterlad ikke affald i eller ved hytten – der går mus i det) 
7) Kaffe og te til de voksne 
8) Er det koldt, kan varm kakao være en rigtig god idé – husk en gryde til at varme den i (der er kogeplade i 

hytten) 

 

Indkøbsliste 
Til 15 børn anbefaler vi: 

• Ca. 1 kg majskorn uden fedt til popcorn 
• Salt til popcorn 
• 2 dl olie til popcorn 
• 20 papir-engangstallerkener eller kaffefiltre til popcorn (kan brændes på bålet efterfølgende) 
• 8 liter færdig saft 
• 4 kg ler (dekorationsler) til trolde (kan købes i mange hobbyforretninger og planteskoler – samt 

dagligvarebutikker ved juletid) (OBS der ligger ler i kasserne her under pilot-forløbet) 
• Ting til aktiviteten smage-kims-leg (fx rosiner, chokolade, vingummi, nødder, lakrids, cornflakes) 
• Er det jul, kan I evt. pynte med en nissehue lavet af rød tubestrik – køb 10 cm per barn 
• Evt. små gaver til aktiviteten med de ”3 opgaver i skoven” 
• Evt. 8 liter kakao som kan opvarmes, hvis det er koldt 
• Evt. boller eller kage 
• Evt. kaffe/te 
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Aktivitetsbeskrivelser 
Bålet 

Det er en god idé at tænde bålet før deltagerne ankommer, eller sætte dem der kommer først til det. Brug kun tørt 
træ, som børnene fint kan finde i skovbunden, og som de kan samle ved siden af bålpladsen, indtil det skal bruges. 

I kan fint supplere med brænde fra brændeskuret, men børnene får meget ud af selv at finde tørre pinde i skovbunden. 

Tre gode regler ved bålet er: 

1) Alle må lægge brænde på bålet 
2) Man må gerne stikke pinde ind i ilden, men ikke når der laves mad 
3) Pinde med ild i skal blive inden for bålpladsen (de må ikke gå rundt uden for bålpladsen med ild/gløder) 

OBS Hav altid en spand med vand tæt ved bålet. 

Popcorn 

Popcorn over bål (gløder) er en super nem aktivitet, hvor alle kan være med. 

I kan fx gøre således: 

1) Vent til bålet er brændt lidt ned, og gløderne er godt varme 
2) (eventuelt: Giv hvert barn en pose, kom majskernerne i sammen med lidt olie og fordel olien godt) 
3) Kom majskernerne i dit popcorn-net (luk det godt) 
4) Lad barnet holde popcornsnettet over gløderne  
5) Ryst nettet engang imellem, så varmen bliver fordelt ens 
6) Vent til næsten alle kernerne er poppet 
7) Hjælp barnet med at få popcornene ud af nettet og hæld dem op i en tallerken eller tilsvarende – kom evt. 

salt på 

Andre ting til bålet 

Vil I lave andre ting på bålet end popcorn, kan I se andre ideer her: https://spejdernes.dk/arrangementer.html samt på 
www.skoven-i-skolen.dk.  
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3 opgaver i skoven 
Forberedelse: 

Inden børnene ankommer, har I placeret tingene til de tre opgaver rundt om i skoven: 

1) Opgave 1: Hæng kims-legen fra aktivitetskassen op i skoven (en snor med sokker fyldt med ting). Hæng skiltet 
med ”1” op, så børnene kan se det.   

2) Opgave 2: Kram et træ. Find et sted med forskellige træer, tykke, tynde, buede, skæve. Hæng skiltet med ”2” 
op, så børnene kan se det. 

3) Opgave 3: Smage-kims-leg. Find et godt sted, hvor I lægger de forskellige ting til smage-kims-legen. Hæng 
skiltet med ”3” op, så børnene kan se det. 

Gennemførelse 

Del børnene op i 3 hold (evt. kun 1 eller 2 hold, hvis I ikke er så mange). Hvert hold går med en voksen ud til hver sin 
første opgave. Når opgaven er løst, går børnene til den næste opgave (hold øje med hinandens opgaver, så børnene 
går nogenlunde samtidigt). 

1. Kims-leg – følesansen 

Opgaven går ud på at føle og ikke kigge hvad strømperne indeholder. 

Alle børnene på holdet skal først føle på poserne uden at sige noget. Når alle har følt på 
poserne, spørger den voksne hvad der var i poserne. 

Hvis det er for svært, kan man stikke hånden ned i strømperne. 

2. Kims-leg – smagesansen 

Hver deltager får et tørklæde for øjnene, så de ikke kan se hvad de skal smage. Den voksne putter fx en rosin i 
munden på hver deltager, og de skal herefter gætte hvad de har spist (under Corona-restriktionerne anbefaler vi i stedet, at 
den voksne lægger fx en rosin i hånden på hver deltager, så de selv kan putte den i munden). 

Dette prøves med 5-10 forskellige ting fx rosin, chokolade, cornflakes, nød, kokos, æble, pære, rugbrød, havregryn og 
gulerod. Husk det skal være i små mundrette bidder 

3. Kram et træ 

Formålet med denne opgave er at gøre børnene opmærksomme på skovens og træernes forskellighed. 

En deltager får bind for øjnene og føres hen til et træ af en voksen/eller anden deltager. Deltageren mærker på træet 
og føres tilbage til udgangspunktet. 

Tørklædet tages af og herefter skal deltageren finde træet som der blev mærket på.  

Føle-kims-leg indeholder: 
1. Fyrfadslys 
2. Klemme 
3. Agern 
4. Pasta 
5. Tandbørste 
6. Piskeris 
7. Grydeske 
8. Fyrkogle 
9. Bold 
10. Gaffel 
11. Tændstikker 
12. Saks 
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Trolde 
Forberedelse 

Tag billedet af et eksempel på en skovtrold frem, så børnene kan se det. 

Tag sort sytråd, saks og ler frem. 

Gennemførelse 

Fortæl at alle nu skal lave en skovtrold (vis dem evt. et eksempel fra 
aktivitetskassen). 

Først skal de ud og finde en 2-3 cm tyk pind på ca. 30 cm til kroppen. 

Hvert barn får derefter en klump ler som de skal ælte så det bliver blødt, og 
fæster på pinden som hoved. 

Bed børnene finde ting fra skoven til øjne, ører, tænder, hår og næse. 

I kan vælge at lade børnene finde én ting ad gangen og så returnere til start, 
eller I kan lade dem finde alle ting på én gang. Gå evt. i små hold med en 
voksen i hver. 

Der er sort sytråd og saks i aktivitetskassen, hvis nogen har brug for dette. 

I kan give børnene helt frit valg med hvad de vil benytte, eller I kan gøre det sværere ved at fortælle hvad de skal bruge 
– så skal de være mere opmærksomme, men så bør I have eksempler på de ting I skal bruge, så de kan se hvad det er 
de skal bruge, fx: 

• Find to agern til øjne og to egeblade til ører  
• Find bog som tænder 
• Find mos til hår 
• Find en grankogle til næse 

Vise de andre troldene og snak om materialerne (fx ”hvad er en grankogle egentlig”). 

Er det jul, kan I evt. pynte med en nissehue lavet af rød tubestrik. 
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