Aktivitetsmerke: Årstider
Hvem:

S86nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kunne de 6re års8dene, og vite hvilke måneder som hører under de ulike års8dene.
2. Kjenne 8l hvilken påvirkning sola har for de ulike års8dene.
3. Lage et årshjul eller plakat, med års8der, måneder, kjennetegn og farger.
Valgfrie krav:
I 8llegg må man velge 1 av disse kravene:
Kjenne 8l to fugler som forlater og kommer 8lbake 8l Norge i de ulike års8dene og
hvorfor de gjør det (evt de dyr som går i dvale).
Lage et bilde med 8ng fra naturen, i den års8den du be6nner deg.
Kjenne 8l hvilke farger som er typisk for de ulike års8dene. Dele et ark i 6re ruter og
mal eller tegn med farger som er typisk for de ulike års8dene.
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Årstider

Aktivitetsmerke: Astronomi
Hvem:

SA5nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kunne 5re stjernebilder og 5nne de på disse på himmelen. Lage stjernebildene ute
om kvelden av telys.
2. Vite hva en stjerne og planet er, og kjenne Al forskjeller mellom disse.
3. Kunne forklare hvorfor månen har ulike faser og vite grunnen Al at den lyser.
Valgfrie krav:
I Allegg må man velge 2 av disse kravene:
Være med i planetarium eller ute på stjernetur med patruljen.
Gjøre rede for hvorfor vi har årsAder.
Vite hvorfor man har Ho og Iære.
Forklare hvilke to måter stjernekikkerten samler lys i teleskopene sine på.
Kunne lage et skjema av solsystemet og plassere planeter, småplaneter, måner og
kometer i skjemaet.
Kunne forskjellen på ei gasståke og en galakse.
Vite hvilke avstandsmål man bruker i astronomien.
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Ressurser
Astronomi på 1-2-3
Galakse
Gasståke
Stjerne
Planeter
Stjernebilder

Astronomi

Hvorfor har vi årsAder?

Aktivitetsmerke: Bær
Hvem:

S4Hnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kunne gjenkjenne minst fem bærtyper på utseende og smak.
2. Vite hvor bærtypene Hnnes og når de har modnings4d.
3. Dra på bærtur og plukke de bærtypene du Hnner.
4. Være med å lage saL eller syltetøy av bær.
Valgfrie krav:
I 4llegg må man velge 1 av disse kravene:
Produsere ulike matvarer av bær og selge 4l inntekt for globalaksjon.
Lage en krea4v presentasjon (plakat, bok, blogg, powepoint, el.l.) av ulike bær i di#
nærmiljø.
Lage en kake der bær er en av hovedingrediensene.
Farge tøy eller ull med bær.
Lage bilder med farge fra bær.
Lære deg et vers av “vise for gærne jinter”, Hnn et strå og tre bær på strået.

Ty#ebær
Bringebær
Molte
Ak4vitetsmerket kan
kjøpes i Speiderbu4kken

Blåbær

Bær

Ressurser
Vise for gærne jinter

Aktivitetsmerke: Baden Powell
Hvem:

S5Wnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kjenne 5l hvem som grunnla speiderbevegelsen.
2. Kunne speiderbønnen og snakke sammen med andre speidere om speiderbønnens
betydning.
3. Delta i en drama5sering eller en annen ak5vitet der en av paragrafene i speiderloven
står i fokus.
4. Lage plakat av speiderloven med egne symboler 5l hver lov.
Valgfrie krav:
I 5llegg må man velge 2 av disse kravene:
Delta sammen med gruppa i ak5viteter for å feire Tenkedagen eller St. Georgsdagen.
Kjenne 5l speiderloven og kunne fem paragrafer utenat.
Kunne speiderløIet og speidernes valgspråk.
Kunne sangen “Lord Baden Powell i England saO” (gjerne drama5ser).
Lage en plakat der man trekker ut de vik5gste begivenhetene eller speiderloven.
Delta og ha ansvar på en Scouts’ Own.
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Baden Powell

Aktivitetsmerke: Baking
Hvem:

S2Qnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Mat

Obligatorisk krav:
1. Prak2sere god håndhygiene.
2. Kjenne 2l forskjell på hvetemel, sukker, bakepulver, og hvilke egenskaper disse har i
bakingen.
3. Vite hvordan man måler opp i dl (desiliter), ss (spiseskje) og ts (teskje).
4. Delta sammen med andre speidere i baking.
5. Kjenne 2l forskjell på desiliter,liter, gram og kilo.
Valgfrie krav:
I 2llegg må man velge 1 av disse kravene:
Kjenne 2l andre meltyper og bruke disse i baking.
Smake forskjell på kanel, kardemomme og gurkemeie/safran.
Smake forskjell på en bolle som har hevet og en som ikke har det. Kjenne 2l hvorfor
det er vik2g at gjærbakst hever.
Bake noe 2l et veldedig formål, kirkekaMe eller sykehjem.
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Baking

Aktivitetsmerke: Bibel
Hvem:

SWannere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Tro

Obligatorisk krav:
1. Kunne gjenfortelle hovedtrekkene i tre av de følgende bibelhistoriene:
Påske (Ma>eus 26, 1-28,10)
Den lille bibel (Johannes 3, 16)
Jesus og Tomas (Johannes 20, 24-29)
Enkens sønn i Nain (Lukas 7, 11-17)
Jesus me>er 5000 (Johannes 6, 1-15)
Jesus går på vannet (Johannes 6, 16-20)
Det dobbelte kjærlighetsbudet (Ma>eus 22,37-40)
Samuel i templet (1. Samuelsbok 3)
Guds løVe Wl Abraham (1. mosebok 12, 1-3)
Mirjam redder Moses (2. Mosebok 2, 1-10)
Gud kaller Moses (2. Mosebok 2,23 – 3,15; 4, 10-16)
Valgfrie krav:
I Wllegg må man velge 2 av disse kravene:
Være med i en dramaWsering av en bibelfortelling på et speidermøte, en tur, i en
gudstjeneste eller liknende.
Kjenne seks kristne symboler, vite hva de betyr og lage/illustrere minst to av dem.
Lære en sang som handler om en bibelfortelling.
Kunne navnet på to personer i Bibelen og kunne en fortelling kny>et Wl disse
personene.
Lage en tegning, en tegneserie, maleri, veggplakat som presenterer en bibelfortelling.
Være med å bygge en legoutsWlling som forteller om en av de kristne høyWdene eller
en annen større bibelfortelling.
Bruke naturmateriale Wl å presenterer en bibelfortelling.
Være med å bake na>verdbrød Wl en gudstjeneste.
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Ressurser
OppskriV på na>verdsbrød

Bibel

Aktivitetsmerke: Blomster
Hvem:

SMNnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Plukke å;e forskjellige blomster og lære seg navnet på dem.
2. Finne ut om de er spiselige eller giCige.
3. Lære hva de forskjellige delene av blomsten kalles (kronblad, begerblad, støvbærer,
arr, griIel).
Valgfrie krav:
I Mllegg må man velge 3 av disse kravene:
Lage en blomsterkrans.
Presse blomster og lage et bilde av dem.
Plukke en buke; blomster og gi bort Ml en du vil glede.
Pynte speiderlokalet eller et annet lokale med blomster.
Plukke blomster som er spiselige og ha de som pynt i salat eller på kake (Nol, na; og
dag, gaukesyre, løvetann, blomkarse, kornblomst eller lignende).
Så blomsterfrø og se hva som skjer.

Strandnellik

Ryllik

Rødkløver

Blomster

Hvitveis
Geitrams
Mjødurt

Blåklokke
Møteforslag Ml de;e akMvitetsmerke Nnner du her.
AkMvitetsmerket kan kjøpes i SpeiderbuMkken

Aktivitetsmerke: Brann
Hvem:

S5Nnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
1. Kjenne 5l påkrevde brannutstyr i hjemmet og u=ørt en hjemmekontroll.
2. Kunne ringe 110 og vite hva man skal si.
3. Kjenne 5l og prøve ut ulike metoder for å slukke brann, som vann, teppe,
pulverapparat, skum.
4. Kunne behandle enkle brannskader.
5. Kjenne 5l rømningsveier i hjemmet og speiderlokalet/speiderhyGa, og deltaG i
brannøvelse.
Valgfrie krav:
I 5llegg må man velge 2 av disse kravene:
Bygge brannstasjon av feks lego.
Besøke brannstasjon.
Arrangere brannøvelse hjemme.
Være markør i en redningsøvelse.
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Brann

Aktivitetsmerke: Dyr
Hvem:

SI<nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kunne kjenne igjen fem forskjellige spor e9er dyr som <nnes i Norge, og <nne minst
tre av dem på tur.
2. Kjenne igjen å9e forskjellige dyrearter som <nnes i Norge.
3. Kjenne igjen tre forskjellige ekskrementer e9er dyr.
4. Lage en samling med minst å9e funn av spor, ekskrementer eller annet dyremerket
materiale (dokumentasjon kan også skje med foto eller gipsavstøpning).
Valgfrie krav:
I Illegg må man velge 1 av disse kravene:
Lære forskjellen på utseendet mellom hann og hunn et hjortedyr i di9 nærområde.
Finne et dyrespor om vinteren, vite hvilket dyr det er og ha fulgt sporet ca. 200m.
Lære om et fredet dyr (om mat, bosted, planteeter eller kjø9eter, om den går i dvale
og så videre).
Lære et eventyr eller et sagn om et dyr, f.eks hvordan dyret <kk navnet si9, utseendet
og lignende.
Lage en modell av et dyr i di9 nærmiljø (naturmateriale, trolldeig, plastelina).
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Dyr

Aktivitetsmerke: Dyr i vann
Hvem:

S?Innere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Være med på tur i nærområdet og funnet dyr som lever i eller nære vann .
2. Kjenne ?l minst fem dyr som lever i vann, forklare hvordan disse lever.
3. Lage et akvarium i bøEe eller lignende når du er på tur, og studert dyrene (husk å
slipp de ut eEer turen).
Valgfrie krav:
I ?llegg må man velge 1 av disse kravene:
Lage en vannkikkert, og brukt denne for å forske på dyr vannet.
Lage en plakat eller tegning over hva dere Inner på turen.
Lage Iskestang eller hov, og prøve å fange dyr med denne.
Fiske eEer krabber.
Følge et rompetroll fra rompetrollstadiet ?l frosk.
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Dyr i vann

Aktivitetsmerke: Førstehjelp
Hvem:

SKCnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Førstehjelp

Obligatorisk krav:
1. Kunne nødnummeret 1- 1- 3 og vite når det skal brukes.
2. Vite hva man må fortelle nå man ringer 1 – 1- 3.
3. Kunne rense et skrubbsår eller sår e@er små ku@ og se@e på plaster.
4. Kunne teknikker for å Cnne ut om en person er bevistløs, og kunne legge en
bevisstløs person i stabilt sideleie.
5. Øve på hjerte- og lungeredning.
6. Kunne legge en trykkbandasje.
Valgfrie krav:
I Kllegg må man velge 2 av disse kravene:
Delta som markør i en førstehjelpsøvelse.
Kjenne innholdet i sKCnnertroppens førstehjelpsse@.
Gjøre en «hjemmekontroll». SKCnnerne skal Cnne ut hvor førstehjelpssakene er
hjemmet og i foresa@es bil, og gå igjennom innholdet med noen voksne i familien.
Kunne legge et fatle og en dekkbandasje (f.eks på hånd eller kne) med et
trekantskjerf.
Lære deg å forebygge og behandle gnagsår.
Lage og prøve ut en jakkebåre.

Førstehjelp

Møteforslag Kl de@e akKvitetsmerke Cnner du her og her.
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Ressurser
Når og hvem skal du ringe
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Aktivitetsmerke: Fisk
Hvem:

SPAnnere (9-10 år)

Varighet:
Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Være med på Asketur og Aske fra land, båt eller kano.
2. Kjenne igjen syv ulike Askeslag man kan Aske i Norge.
3. Fiske med to ulike Askeredskaper (eks: stang, harpe, oter) eller to ulike Askemetoder
(garn, dupp, spinner, søkke, Nue, agnAske).
Valgfrie krav:
I Pllegg må man velge 2 av disse kravene:
Prøve isAske.
Kunne en Askeknute.
Lage eget Askeredskap.
Besøke en AskebuPkk og se hvilke Askeslag de selger.
Lage en Askere3 på bål.
Være med å lage Askesuppe eller annen mat av Ask.
Sløye en Ask, og lære deg de ulike innvollene heter og deres funksjon.
Finne di3 eget agn og bruk det.

Torsk

Rødspe3e

Kveite

Steinbit

Sei

Ørret

Makrell

Fisk

Møteforslag Pl de3e akPvitetsmerke Anner du her.
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Aktivitetsmerke: Flagg
Hvem:

S>Innere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
1. Vite hvordan det norske og samiske 7agget ser ut og hva de ulike symbolene og
fargene betyr.
2. Kjenne historien >l et av 7aggene.
3. Kunne heise opp og ned 7agget, og skikken rundt deBe.
4. Kunne 7aggs>kk.
5. Kunne forholdstallene på det norske 7agget.
Valgfrie krav:
I >llegg må man velge 2 av disse kravene:
Kjenne >l de oGsielle 7aggdagene.
Kjenne >l de nordiske 7aggene og hvordan disse ser ut.
Kunne en 7aggsang.
Delta på 7aggheising og nedIring på tur.
Vite hvordan man breBer sammen og oppbevarer 7agget.
Delta i en prosesjon på en gudstjeneste.
Delta på 7aggutrulling på et Speidermøte.
Lage et tropps7agg.
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Ressurser
Det norske 7agget
Det samiske 7agget
Slik behandler du 7agget

Flagg

Aktivitetsmerke: Foto
Hvem:

S5Tnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Krea5v

Obligatorisk krav:
1. Kjenne 5l regler for bruk av bilder på Interne<.
2. Ha kjennskap 5l komposisjon og mo5vvalg.
3. Ta fem gode bilder med tema; speiding og/eller vennskap. Vis disse 5l på et
speidermøte.
4. Sammen med gruppen lage en bildepresentasjon 5l opptakskveld/foreldrekveld.
Valgfrie krav:
I 5llegg må man velge 2 av disse kravene:
Fotografere et portre<bilde, og et naturbilde.
Vær krea5v! – Fotografer et objekt fra en ny og spennende vinkel – ovenfra,
nedenfra, nærme, på avstand mm.
Skyt fra hoOa! – Ta bilder uten å se i søkeren.
Lag og ta bilde med camera obscura/pinholekamera.
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Ressurser
Regler for bruk av bilder på interne<

Foto

Aktivitetsmerke: Fugl
Hvem:

SI*nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kjenne igjen seks fugler.
2. Kjenne tre fuglelyder.
3. Vite hva standfugl og trekkfugl er.
4. Lage og henge opp en fuglekasse.
Valgfrie krav:
I Illegg må man velge 1 av disse kravene:
Henge opp fuglemat hjemme, lage en loggbok og loggføre minst tre observasjoner i
løpet av en uke.
Finne ut om dere har fuglearter som står på rødlisten i deres nærmiljø, og lære li% om
hvorfor disse er truet.
Gå på fugletur og se hvor mange forskjellige fuglearter dere ser i løpet av turen.
Lære om, og lage en kreaIv presentasjon av en rovfugl i di% nærmiljø.
Lære om, og lage en kreaIv presentasjon av Norges nasjonalfugl.

Svar%rost

Rødstrupe

Bo*nk

Løvsanger

Svarthvit 0uesnapper

Kjø%meis

Fugl

Granmeis

Flaggspe%

Blåmeis
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Svartspe%

Aktivitetsmerke: Fyr og flamme
Hvem:

SHPnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluNsliv

Obligatorisk krav:
1. Vite når man kan tenne bål, og hvordan slukke ild.
2. Kunne de tre faktorene som må være på plass for å få Eamme.
3. Bruke kniv Hl å spikke opptenningsved, og tenne opp bål.
4. Kjenne Hl to forskjellige båltyper.
5. Lage mat på bål.
Valgfrie krav:
I Hllegg må man velge 1 av disse kravene:
Finne ut brennverdi Hl ulike tresorter.
Finne ut hvorfor Eammen er blå nederst.
Finne hvorfor noen trearter smeller når de brenner.
Lære betydningen av ild som kristent symbol.
Lage en varmluNsballong av silkepapir.

Fyr og flamme

Pyramidebål

Stjernebål

Jegerbål

Nying
Pagodebål

Kokeplatebål

Møteforslag Hl deZe
akHvitetsmerke Pnner
du her.
AkHvitetsmerket kan
kjøpes i SpeiderbuHkken
Vinterbål

Aktivitetsmerke: Geocaching
Hvem:

SASnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluPsliv

Obligatorisk krav:
1. Kunne forklare forskjellen på de forskjellige størrelsene en geocache kan ha.
2. Finne minst tre geocacher.
3. Kjenne Al spillereglene for geocaching.
Valgfrie krav:
I Allegg må man velge 2 av disse kravene:
1. Finne geocacher av to forskjellige størrelser.
2. Finne en Travel bug/Geocoin og hjelpe den Al å nå målet siG.
3. Kjenne Al begrensningene Al en GPS i forhold Al kart og kompass.
4. Kjenne Al ROT13 og kunne skrive navnet diG med denne metoden.
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Geocaching

Ressurser
Geocaching ressurshePe
Geocaching fra Speiderbladet 3/2014
Geocaching.com

166 kB
2219 kB

Aktivitetsmerke: Geologi
Hvem:

SG5nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Gå på tur og 5nn forskjellige steiner og se på hvordan steinen i <ellskrenter,
veiskjæringer osv ser ut.
2. Finne tre forskjellige steintyper og 5nn ut hva slags stein det er.
3. Finne ut hva slags bergarter det er der du bor , hvordan de er bliC dannet og hvor
gamle de er.
Valgfrie krav:
I Gllegg må man velge 1 av disse kravene:
Lage en Gdslinje for når de forskjellige steinene/ bergartene ble dannet der du bor
eller generelt i Norge.
Lage en mosaikk med små steiner (lime steiner i et mønster på et stoM eller plakat).
Lage et troll eller en annen 5gur av steiner. Du kan også bruke andre naturmaterialer.
Vite hva en fossil er og vite hvordan de ble Gl.
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Geologi

Aktivitetsmerke: God og varm
Hvem:

S5Rnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluYsliv

Obligatorisk krav:
1. Kjenne 5l hva man bør kle seg med innerst, midten og y<erst, når det er kaldt ute
(trelagsprinsippet).
2. Kjenne 5l hvordan man kan få varme i kroppen, når man opplever å være veldig kald.
3. Delta på en dagstur der man i perioder går med og uten vo<er. Lære forskjell på det å
være varm og kald på hendene og hvordan det påvirker resten av kroppen.
4. Kjenne 5l forskjell på bekledning når det er vår, sommer, høst og vinter.
5. Ta soveposelappen.
Valgfrie krav:
I 5llegg må man velge 1 av disse kravene:
Kunne gjenkjenne hypotermi og lokale frostskader og kunne behandle/håndtere
disse.
Tove si< eget si<eunderlag og kjenne 5l hvorfor det er vik5g å bruke et når man er på
tur.
Delta på snøbading.
Kjenne 5l hvorfor det er vik5g at man drikker noe varmt når man ute i kulden.
Erfare å kjenne forskjell på vå< og tørt hår ute på vinteren, og vite hvorfor man ikke
skal gå ut med vå< hår.
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God og varm

Aktivitetsmerke: Haik
Hvem:

SIPnnere (9-10 år)

Varighet:

Heldags, Helg

Emner:

FriluWsliv

Obligatorisk krav:
1. Vise at du kan pakke ryggsekk for haik.
2. Dra på en haik. Finne en plass der det er mulig å se?e opp telt, lavvo eller gapahuk og
overna?e.
3. Lære om allemannsre?en og hva du får og ikke får gjøre på en haik.
4. Rydde opp e?er dere, og forlat stedet med “e? takk og ingenIng”.
Valgfrie krav:
I Illegg må man velge 2 av disse kravene:
Delta i to haiker i løpet av et år.
Lage maten på bål eller stormkjøkken.
Sove under åpen himmel.
Pakke fellesutstyret sammen med en av ledere.
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Haik

Aktivitetsmerke: Hekle
Hvem:

SAInnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

KreaAv

Obligatorisk krav:
1. Kunne lu5masker, fastmasker og staver.
2. Hekle en prøvelapp med minst tre forskjellige mønster.
Valgfrie krav:
I Allegg må man velge 2 av disse kravene:
Lage et gryteunderlag.
Hekle en gryteklut Al leirbruk.
Hekle en lue eller liten duk/ brikke.
Hekle en vaskeklut.
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Hekle
Ressurser
Opplegg og lu5masker
Staver
Fastmasker

Aktivitetsmerke: Husflid
Hvem:

SEHnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

KreaEv

Obligatorisk krav:
1. Tove di4 eget si4eunderlag.
2. Veve et bilde eller klokkestreng hvor du bruker forskjellig garn og farger, eller pynter
med f.eks knapper, perler bånd og lignende.
3. Vise at du kan sy i knapper.
4. Sy på et merke på speiderskjorta eller leirbålskappa.
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Husflid

Aktivitetsmerke: Insekt
Hvem:

SICnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Finne fem forskjellige insekter på tur og Cnne ut hva de heter.
2. Ta bilde av eller tegne insektene og lage en plakat med disse.
3. Vite hva disse insektene spiser.
Valgfrie krav:
I Illegg må man velge 1 av disse kravene:
Lære om livet i en maurtue.
Være med på honningsamling fra en bikube.
Legge en pinne på en maurtue og smake på den eLerpå. Hva smaker det? NB! Ikke
ødelegg maurtua.
Legge en blåklokke på en maurtue og se hva som skjer.
Lage insektsfelle og se hvor mange insekt de har fanget på 30 minuLer.
Finne et edderkoppneL og studer neLet og hvordan edderkoppen oppfører seg.

Insekt

Skogmygg
Marihøne
Skogstordivel

Jordveps

Rød skogsmaur

Korsedderkopp

Grønn markgresshoppe
Åkerhumle
FlåL
AkIvitetsmerket kan
kjøpes i SpeiderbuIkken

Aktivitetsmerke: Jeg er beredt
Hvem:

SGCnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Delta på tre speidermøter.
2. Lære seg båtmannsknop.
3. Vite hva forbundsmerket betyr.
4. Vite hvorfor man hilser med tre Cngre i speiderhilsen.
5. Delta i høytlesning av speiderloven.
6. Delta i en åpningsseremoni og en avslutningsseremoni.
Valgfrie krav:
I Gllegg må man velge 1 av disse kravene:
Plukke ut to paragrafer i speiderloven du skal ha fokus på hjemme Gl neste
speidermøte (eks. En speider er en god venn), og fortelle de andre i gruppen om
hvordan du har gjennomført det.
Lese deler av speiderloven høyt for andre speidere.
Øve på speiderbønnen hjemme, og delta akGvt når gruppen synger den sammen.
Delta på en omvisning av kirken man hører Gl, og kjenne Gl hva som er spesielt med
den kirken.
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Jeg er beredt

Aktivitetsmerke: Jul
S"#nnernes julemerke tar utgangspunkt i juleevangeliet slik vi #nner det hos evangelisten Ma8eus. De8e er den evangeliefortellingen der vi
møter historien om de tre vismennene og =ukten "l Egypt.
Hvem:

S@6nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Tro

Obligatorisk krav:
1. Kjenne juleevangeliet slik vi 6nner det Ma9eus 2, 1-14.
Lære en kristen adventsang.
Lage en julegave og gi den @l en som trenger en ekstra gave.
Valgfrie krav:
I @llegg må man velge 2 av disse kravene:
Gå julebukk og samle inn penger @l Globalaksjonen.
Delta i et julespill.
Lære deg tre stjernebilder, og 6nn dem på vinterhimmelen. I Ma9eus blir Jesus hyllet
av tre vismenn som hadde se9 i stjernene at Jesus skulle bli født.
Bake julekaker el.l. og selge dem @l inntekt for en organisasjon som arbeider for barn
som har må9et Nykte. Maria og Josef må9e Nykte med babyen Jesus @l Egypt fordi
kongen ville drepe babyen.
Ha en oppgave på en gudstjeneste i advent- eller jule@den.
Bidra i en diakonal aksjon eller samling som kan gjøre førjuls@den eller jule@den
lysere for et eller Nere medmennesker (julebord for eldre, sang på lokalt sykehjem,
lage en hilsen @l en aksjon som deler ut julemat el.l.).
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Jul

Aktivitetsmerke: Kano
For å kunne ta de-e merket er det vik1g å huske risiko med ferdsel på vann. Vi henviser 1l KFUK-KFUM-Speidernes beredskapshe@e `Trygg
og sikker speiding`.
Hvem:

S2Nnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluYsliv

Obligatorisk krav:
1. All2d beny7e 8ytevest i kano.
2. Vite hva som er foran og bak på en kano, og gå i land/gå i kano.
3. Vite hvordan man holder en padleåre og hvordan man bruker denne.
4. Kunne regler for bruk av kano og oppførsel i kano.
5. Være på en kanotur.
Valgfrie krav:
I 2llegg må man velge 1 av disse kravene:
Delta på kanoløp.
Kunne snu en kano og padle i ring.
Kunne plukke opp gjenstander i vannet fra kanoen.
Kunne by7e plass med en annen i kanoen.
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Kano

Aktivitetsmerke: Kirke
Kirkemerket for s78nnere er basert på gudstjenestedeltagelse, og det er lagt opp 7l eB forberedelsesmøte.
Hvem:

S9Onnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Tro

Obligatorisk krav:
Delta på en gudstjeneste i kirken der dere bor, og hjelpe 9l med oppgaver under
gudstjenesten. Mulige oppgaver kan være: være kirkevert, delta i prosesjon og dekke
alteret, samle inn o>er, hjelpe 9l med dåpen, lese bønner som dere har vært med å lage
på forhånd, rydde eBer gudstjenesten. Dere kan møte presten eller en annen ansaB på
møtet før kirkegangen for å øve på oppgavene, eller øve før gudstjenesten begynner.
HøsBakkefest passer godt å være med på (Boka om kirken min s. 38-40).
Valgfrie krav:
I 9llegg må man velge 2 av disse kravene:
Plukke blomster, frukt, grønsaker, høstløv, skjell eller tang som en kan pynte kirken
med.
Lære en sang eller salme der vi takker Gud for det skapte.
Bake 9l kirkekaK.
Tegne eller male bilder som passer 9l dagens tekst. Disse henges opp i kirken.
Lage fugler 9l å henge i et tre som farges og pyntes.
Lære et bordvers.
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Kirke

Aktivitetsmerke: Kirkeår
Hvem:

S@Lnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Tro

Obligatorisk krav:
Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene
symboliserer.
1. Besøke en lokal kirke, og få en ansa? eller frivillig @l å vise dem de liturgiske plaggene
i deres lokale kirke.
2. Lære tre kristne symboler som særlig kan kny?es @l enkelte dager i kirkeåret.
Valgfrie krav:
I @llegg må man velge 1 av disse kravene:
Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag @l lesepult eller prekestolklede i kirken.
Bruk de symboler som passer.
Lage to eller Gere kristne symboler i naturmateriale, leire, tre eller plastalin.
Lære seg en sang eller salme som @lhører en spesiell høy@d eller merkedag i kirkeåret.
Lag en krea@v presentasjon av de tre store kristne høy@dene: Jul, påske og pinse.
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Kirkeår

Aktivitetsmerke: Klatring
Hvem:

SBQnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluZsliv

Obligatorisk krav:
1. Være med på hinderløype hvor du må klatre over =ere hinder og balansere på en
stokk eller slakkline.
2. Klatre opp og ned en liten skrent/klatrevegg hvor du må hjelpe Bl med armene for å
komme opp og ned.
3. Gå over en apebro eller klatre et sted hvor du har brukt klatresele. Klatreselen må
være kontrollert av leder.
4. Kunne klarte opp og ned en sBge, minst fem trinn.
Valgfrie krav:
I Bllegg må man velge 1 av disse kravene:
Gå armgang et par meter.
Prøve på buldring.
Kjenne Bl forskjellen på buldring, topptauklatring (topptauing), rappellering og
klatring på led.
Kunne gjøre en åLetallsknute.
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Ressurser
BraLkort

Klatring

Aktivitetsmerke: Kniv
Hvem:

SFMnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluJsliv

Obligatorisk krav:
1. Kunne knivreglene og vite hvordan man bruker en kniv på en forsvarlig måte.
2. Lage en ny>egjenstand med kniv.
3. Spikke en minkepinne.
4. Vite hva man gjør dersom man ku>er seg på en kniv, og kunne prakFsere de>e.
Valgfrie krav:
I Fllegg må man velge 1 av disse kravene:
Bruke kniv og lage en seljeIøyte.
Bruke kniv og lage sin egen kniv der oppgaven er å lage si> eget knivskaJ.
Bruke kniv og spikke sin egen skjerKnute i tre.
Bruke kniv og lage en egen kleshenger.
Bruke kniv og lage en spre>ert.
Bruke kniv og lage en knagg.
Bruke kniv og lage pil og bue.
Bruke kniv og lage en smørkniv.

Møteforslag Fl de>e akFvitetsmerke Mnner du her.
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Kniv

Aktivitetsmerke: Knuter
Hvem:

S<Mnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kan knyte båtmannsknop, knyte sine egne skolisser (enkel overhåndsknop med
dobbelt slipps<kk), >aggs<kk, dobbelt halvs<kk og tømmers<kk
2. Ha brukt knutene i praksis
3. Vite når man skal bruke de forskjellige knutene og hvorfor

Valgfrie krav:
I <llegg må man velge to av disse kravene:
DeltaI i en knutestafeI med disse knutene
Kunne knyte knutene med hendene på ryggen
Vite forskjell på >eIet og slåI tau
Vært med å leke knutemor
Lage en <ng hvor du bruker knutene du har lært (knutetavle, dekorasjon hvor
knutene er brukt, SiIeunderlag eller siIepute som er dekorert med knutene eller
lignende)

Knuter

Aktivitetsmerke: Kode
Hvem:

S>Mnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kunne to le5e kodesystemer (f.eks. baklengs kode og tallkode).
2. Sende en melding >l en annen speider med et kodesystem.
3. Lage en rebus og tyde en annen.
Valgfrie krav:
I >llegg må man velge 1 av disse kravene:
Være med på en ska5ejakt der man bruker minst e5 av de kodesystemene man har
lært seg.
Lage usynlig skriH.
Snakke sammen om hvorfor vi har koder, og hvorfor man bruker koder.
Lage et eget kodesystem.
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Kode

Aktivitetsmerke: Kroppen og bevegelse
Hvem:

SAQnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Lek

Obligatorisk krav:
1. Vite li3 om blodsystemet og hjertet.
2. Måle din egen puls både når du er rolig og e3er en økt med mye fysisk akAvitet.
3. Vite hvilke sanser vi har og teste de forskjellige sansene (syn, hørsel, lukt, smak,
følelse).
Valgfrie krav:
I Allegg må man velge 2 av disse kravene:
Være med på lukte-kim.
Være med på smaks-kim.
Bli ledet med bind for øynene.
Prøve å forstå hva som blir sagt når du ikke hører.
Være med på føle-kim: Kjenne på varme og kalde Ang, spisse, myke osv.
Delta i stafe3 hvor du bruker hele kroppen.
Lage en matre3 med fem forskjellige ingredienser og kjenne om du smaker de ulike
ingrediensene når man spiser.

AkAvitetsmerket kan kjøpes i SpeiderbuAkken

Kroppen og
bevegelse

Aktivitetsmerke: Kunst i naturen
Hvem:

S9Knnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Krea9v

Obligatorisk krav:
1. Gå på tur og samle naturmatriale som du skal bruke 9l å lage et krea9vt u:rykk.
Valgfrie krav:
I 9llegg må man velge 2 av disse kravene:
Lage en modell av nærområdet di: der du bruker ulike materialer fra naturen.
Bruke en eller Cere paragrafer fra speiderloven som inspirasjon for et kunstverk av
naturmaterialer.
Lage et fantasidyr av naturmateriale når dere er på tur.
Lage en uts9lling, blogg eller annen presentasjon av naturbilder dere har ta: på tur.
Lage kunstbilde eller ny:egjenstand av naturmataeriale og selge det 9l inntekt for
Globalaksjonen eller annet veldedig formål.
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Kunst i naturen

Aktivitetsmerke: Leirbål
Hvem:

SCKnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Lek

Obligatorisk krav:
1. Lage et leirbål sammen med gruppa på en tur eller et møte.
2. Lære to nye speidersanger og to leirbålsrop.
3. Diskutere hva god leirbålsskikk er.
Valgfrie krav:
I Cllegg må man velge 2 av disse kravene:
Lære dere to nye leirbålssanger og lær dem bort Cl resten av gruppa under leirbål.
Lage et eget leirbålsrop for gruppa.
Øve inn en sketsj og fremføre denne sammen med gruppa.
Ha ansvar for en konkurranse på leirbål (alene eller sammen med andre).
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Leirbål

Aktivitetsmerke: Lokal mat
Hvem:

S59nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min)

Emner:

Mat

Obligatorisk krav:
1. Kjenne 5l de vik5gste råvarene som 9nnes i lokalmiljøet (hav, skog, gårder, grønnsak,
bær).
2. Besøke et sted som produserer matvarer og lære om hvordan maten produserers her.
3. Lage en matreF på bål bestående av råvarer fra lokalmiljøet.
Valgfrie krav:
I 5llegg må man velge 1 av disse kravene:
Besøke en matvarebu5kk og 9nne matvarer som er fra lokalområdet.
Lage en tegneserie/bilde der man viser veien fra «råvare 5l mat”.
Møte en jeger og lære om jakt i diF nærmiljø.
Møte en 9sker og lære om 9sketradisjoner i diF nærmiljø.
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Lokal mat

Aktivitetsmerke: Luftsport
Hvem:

S@Lnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
1. Fortelle kort om og vise frem bilde av ulike typer 9y (seil9y, motor9y, modell9y,
mikro9y, hangglider / paraglider, ballong) @l 9okken / patruljen / troppen.
2. Lage og 9y enten: modell9y, varmluDsballong, 9yvende lykt eller drage.
3. Reise på /delta på 9ystevne, 9yoppvisning eller annet arrangement hvor det utøves
en type organisert luDsport.
Valgfrie krav:
I @llegg må man velge 1 av disse kravene:
Fly modell9y eller modell9ysimulator.
Kjenne igjen Lre 9ytyper/modeller og vite navn på de.
Kunne navn, kjenne @l funksjonen @l og vise hovuddelene på et 9y.
SeNe sammen en plas@kkmodell av et 9y.
Fly i et 9y (mikro- / små9y) og fortelle om opplevelsen @l resten av
9okken/troppen/patruljen.
Fortelle om hvordan ulike værforhold påvirker muligheten @l luDsport.
Ta bilde av og vise frem minst seks ulike luDfartøy og vise bildene og fortelle
9okken/patruljen om luDfartøyet.
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Luftsport

Aktivitetsmerke: Misjon
Hvem:

SDTnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Tro

Obligatorisk krav:
1. Kjenne misjonsbefalingen (Ma9eus 28, 16 – 20).
Valgfrie krav:
I Dllegg må man velge 3 av disse kravene:
Møte en misjonær, eller en som er ansa9 eller frivillig i en misjonsorganisasjon og
lære om organisasjonens arbeid.
Lage en kreaDv framsDlling av misjonsbefalingen.
Bidra Dl en misjonsbasar, eller et annet arrangement som har Dl hensikt å skaMe
inntekter Dl et misjonarbeid.
Være med på en misjonsgudstjeneste.
Være med å lage en matre9 fra et land der nordmenn har vært eller er misjonærer.
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Ressurser
Film: Hva er misjon?

Misjon

Aktivitetsmerke: Morse
Hvem:

S=Onnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kunne sende og mo7a SOS i morse og vite hva det betyr.
2. Kunne morsetegnene i eget fornavn og kunne sende navnet si7 =l en annen i
patruljen.
3. Skrive en beskjed i morse =l en annen i patruljen samt løse en beskjed fra en annen i
patruljen.
Valgfrie krav:
I =llegg må man velge 1 av disse kravene:
Kunne sende og mo7a morsemelding på fem ord ( ca. 25 bokstaver totalt. Hver
bokstav kan brukes Iere ganger) hvor kun de vanligste bokstavene er brukt.
Leke ”Gi et lite blink” hvor man bruker to-Ore morsetegn med lommelykten.
Tegne av en morsenøkkel som du bruker når du lager og løser morsemeldinger.
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Morse

Aktivitetsmerke: Nordisk
Hvem:

S5Pnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
1. Kjenne 5l alle de fem landa som hører 5l Norden.
2. Kjenne 5l de tre selvstyrende områdene.
3. Kjenne 5l alle å@e Aaggene.
4. Lære seg li@ mer om et land eller område i Norden (ikke Norge).
Valgfrie krav:
I 5llegg må man velge 2 av disse kravene:
Øve på å si speidernes valgspråk på de nordiske språkene.
Lage en matre@ fra et annet nordisk land.
Lære en sang eller lek fra et annet nordisk land.
Finne ut hvordan en religiøs høy5d feires i et annet nordisk land.
Ha kontakt med en speidergruppe i et annet nordisk land.
Høre nasjonalsangen 5l de fem nordiske landene.
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Nordisk

Aktivitetsmerke: Orientering
Hvem:

SBJnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluZsliv

Obligatorisk krav:
1. Kunne orientere kartet ved hjelp av et kompass.
2. Finne målestokken på et kart og sammen regne ut hvor mye en cm på kartet blir i
virkeligheten.
3. Kunne vise på et kart hvordan man ser forskjellen på en braA sBgning og en slakere
sBgning.
4. Vite hva fargene på et kart betyr og kjenne igjen følgende karAegn: sB, vei, vann, myr,
bygning, stup og høyspent.
5. Følge med på et kart under en tur i naturen, og delta akBvt i veivalg underveis.
Valgfrie krav:
I Bllegg må man velge 2 av disse kravene:
Finne nord ved hjelp av tre ulike tegn i naturen.
Kunne orientere kartet eAer terrenget.
Delta på orienteringsløp i speidergruppa som sBJnner.
Kunne de åAe himmelretningene (N,NØ,Ø,SØ,S,SV,V,NV).
Lage siA eget kart over et kjent område i lokalmiljøet ut fra observasjon, Qyfoto el.l..

Møteforslag Bl deAe akBvitetsmerke Jnner du her og her.
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Orientering

Aktivitetsmerke: Pionering kryss
Raier skal være klare når en starter å ta merket.
Hvem:

S>Hnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluTsliv

Obligatorisk krav:
1. Lære kryssurring.
2. Bygge en benk eller liknende med bruk av kryssurring.
Valgfrie krav:
I >llegg må man velge 1 av disse kravene:
Bygge to hinder >l en hinderløype der dere bruker kryssurring.
Bygge en A-bukk og gjennomføre en stafeF f.eks. med romersk stridsvogn.

Møteforslag >l deFe ak>vitetsmerke Hnner du her og her.
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Pionering kryss

Aktivitetsmerke: Primitiv mat
Hvem:

S<Knnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min)

Emner:

FriluTsliv

Obligatorisk krav:
1. Bruk minst to ulike teknikker (som steking, baking, koking og innbakt) for å lage
primi<v mat.
2. Lage en dessert på bål.
3. Rydde eCer matlaging.
Valgfrie krav:
I <llegg må man velge 1 av disse kravene:
Lage egg i konvoluC, stek egg på steinhelle eller stek egget på pinne.
Være med i en konkurranse om å være den første <l å koke opp kakao.
Lær deg å bruke stormkjøkken eller primus.

Møteforslag <l deCe ak<vitetsmerke Knner du her.
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Primitiv mat

Aktivitetsmerke: Søppel
Hvem:

SE;nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
1. Sorteringstur (i forbindelse med overna9ngtur,sortere all avfall som er med, samt det
dere ;nner i naturen). Ta bilder og dokumenter det.
2. Innhente innformasjon om hvordan sin kommune arbeider med avfallsortering.
3. Lage sorteringsplakat El bruk hjemme eller på speiderlokalet el.l.
4. Sjekke sortering hjemme og få hjelp El å sortere rikEg.
Valgfrie krav:
I Ellegg må man velge 1 av disse kravene:
Besøke miljøstasjon og få omvisning og informasjon.
Være med på søppelplukketur i skogen/stranda/gata, sortere søppelet og levere på
avfallstasjon.
Lage bilde av diverse avfall du ;nner, lage et budskap om miljøbevissthet.
Besøke menighetskontoret og kirken for å se hvordan de sorterer.
Lage veggavis fra arbeidet som er gjort med sorteringen.
Lage noe ny9g av noe som ellers ville bliN kastet.

Møteforslag El deNe akEvitetsmerke ;nner du her.
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Søppel

Aktivitetsmerke: Sang og musikk
Hvem:

S?<nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Krea?v

Obligatorisk krav:
1. Lære seg fem speidersanger og synge dem sammen med gruppa.
2. Lage et instrument med det man kan <nne i naturen.
Valgfrie krav:
I ?llegg må man velge 2 av disse kravene:
Holde en sangkonkurranse sammen med gruppa – speideridol?
Lage en patruljesang og fremfør denne for resten av enheten/gruppa.
Lære en engelsk speidersang og lære den bort ?l resten av gruppa.
Lage et speiderorkester sammen med gruppa der dere spiller på instrumenter dere
har laget fra ?ng i naturen, eller bruker andre instrumenter dere har ?l rådighet.
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Sang og musikk

Aktivitetsmerke: Sanitet
Hvem:

SANnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Førstehjelp

Obligatorisk krav:
1. Kunne forebygge og behandle gnagsår.
2. Vite hvordan man unngår å bli solbrent, hva man gjør hvis man har bli@ solbrent, og
hvorfor det er vikAg å drikke mye vann når det er varmt.
3. Vite om giCinformasjons-sentralen, skrive ned telefonnummeret dit og hva den kan
hjelpe med.
4. Vite hvorfor håndvask og håndhygiene er vikAg på tur og være med å lage et
vaskested på tur.
Valgfrie krav:
I Allegg må man velge 2 av disse kravene:
Vite hva astma er og hvordan man kan hjelpe en som sliter med astma.
Vite hva du skal gjøre hvis du eller andre blir bi@ av huggorm.
Kunne legge stø@ebandasje på kne, ankel eller albu.
Vite hvordan man behandler skader fra etsende væsker. Finne eksempler hjemme
eller i speiderlokalet på etsende væsker.
Leke doktorsisten eller lignende leker.
Ha bandasjekonkurranse.
Kims lek med førstehjelpsutstyr.
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Sanitet

Aktivitetsmerke: Ski
Hvem:

SFOnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluYsliv

Obligatorisk krav:
1. Delta på en skitur med speidergruppa.
2. Være med på skileik med speidergruppa. Lage rundløype, kuleløype, skihopp etc.
3. Vite hvorfor vi smører ski.
4. Kunne kle seg rikFg for en skitur.
Valgfrie krav:
I Fllegg må man velge 2 av disse kravene:
Gå en skitur som er på minst like mange kilometer som din egen alder.
Kjøre en slalåmløype med minimum 6 porter.
Prøve på klassisk teknikk og skøyteteknikk.
Gå en skitur utenfor skiløypene på minimum 1 kilometer.
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Ski

Aktivitetsmerke: Snø
Hvem:

SFInnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluWsliv

Obligatorisk krav:
1. Vite hva skal man passe på når man leker på is og i snøfonner, brøytekanter.
2. Lære en lek som lekes best ute i snøen.
3. Vite hva du skal ha med deg på en dagstur om vinteren og deltaB på en vintertur.
4. Kjenne Fl hva en nedkjølning og forfrysning er, og vite hvordan man forebygger den.
Valgfrie krav:
I Fllegg må man velge 2 av disse kravene:
Være med på å bygge en snøborg eller labyrint.
Vite hva slags mat som egner seg på turer ute om vinteren.
Isbade eller snøbade.
Lage en middag ute om vinteren.
Vite hvor det kan gå snøskred.
Bygge en snømann, snøspeider eller annen Igur av snø.
Lære en snø-/ vintersang.
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Snø

Aktivitetsmerke: Sommerfugl
Hvem:

SEAnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Lære seg utseende på Are forskjellige sommerfugler.
2. Kjenne El utviklingen fra egg El sommerfugl, og lære seg hva den lever av.
3. Gå på tur og se minst en sommerfugl.
Valgfrie krav:
I Ellegg må man velge 2 av disse kravene:
Være kreaEv og lage en sommerfugl. F.eks tykt papir og silkepapir, plastelina og
lignende.
Finne ut forskjellen på naMsvermere og sommerfugler.
Finne ut om det Annes truede sommerfuglarter i diM nærmiljø.
Lære om sommerfuglens betydning som kristent symbol.
Fange en sommerfugl og studer sommerfuglens mønster og farge.

Sommerfugl

Sitronsommerfugl

Dagpaafugloye

Rapssommerfugl

Admiral
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Neslesommerfugl

Aktivitetsmerke: St. Georg
Hvem:

SDSnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min)

Emner:

Speiderkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kjenne legenden om St. Georg.
2. Delta i markering av St. Georgs dagen og vite når den er.
3. Kunne speiderlø@et og valgspråket.
Valgfrie krav:
I Dllegg må man velge 1 av disse kravene:
Lage pil og bue.
Være med på en lek hvor dere skal prøve å skyte dragen med pil og bue.
Gjøre en god gjerning.
DramaDsere historien om St. Georg.
Kjenne speiderloven og være med på samtale om betydningen av denne.
Være kreaDv og lage modell av St. Georg og dragen. F.eks lego, naturmateriale,
plastelina etc.
Delta i leken ridderturnering. (To og to speidere går sammen. Det lages en bane med
en midtlinje. En speider er ridder og siOer på ryggen Dl den andre speideren som er
hest. De to ridderne møtes ved midtlinjen. Den ridderen som klarer å rive den andre
ned fra hesten eller klarer å trekke den andre trekke hesten og ridderen over
midtlinjen har vunnet).
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St. Georg

Aktivitetsmerke: Stop poverty
Hvem:

S23nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
1. S23nnerne skal vite hva “Stop poverty” betyr, og kjenne innholdet i KFUK-KFUM
Global sin kampanje “Stop poverty”.
2. Hvordan ville verden vært hvis ingen var faIge? Lag en 3lm, veggplakat, installasjon
eller et annet krea2vt uMrykk om en verden uten faIgdom.
3. Lek en lek som demonstrerer forskjellene mellom faIge og rike i verden.
Valgfrie krav:
I 2llegg må man velge 2 av disse kravene:
Gå på bu2kken og 3nn ut hva man kan kjøpe for 2 dollar (16 kroner). 2 dollar er den
faIgdomsgrensen som KFUK-KFUM-bevegelsen arbeider for at alle mennesker skal
over.
Arranger et byMemarked.
Lage noe nyM av noe gammelt.
Delta på en Scouts’ Own eller et lysspor el.l der temaet er Jesus og de faIge.

Møteforslag 2l noe i deMe ak2vitetsmerket 3nner du her:
Ak2vitetsmeket kan kjøpes i Speiderbu2kken

Stop poverty

Aktivitetsmerke: Strikke
Hvem:

S>Innere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Krea>v

Obligatorisk krav:
1. Kunne legge opp strikkemasker.
2. Kunne strikke re8- og vrangmasker.
3. Kunne felle av.
Valgfrie krav:
I >llegg må man velge 1 av disse kravene:
Strikke gryteklut.
Strikke et skjerf eller en hals >l turbruk.
Strikke pulsvarmere.
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Strikke
Ressurser
Slik legger du opp strikkemasker
Slik strikker du re8e masker
Slik strikker du vrange masker
Slik feller du av
Enkle pulsvanter

Aktivitetsmerke: Svømme
Hvem:

SINnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluYsliv

Obligatorisk krav:
1. Kunne svømme 100 m frisvømming (bryst eller crawl).
2. Kunne svømme 25 m på rygg.
3. Kunne hoppe eller stupe fra 1 m høyde.
4. Kjenne badereglene.
Valgfrie krav:
I Illegg må man velge 2 av disse kravene:
Dykke ned og hente en gjenstand på 1 meters dyp.
Kunne stupe kråke, gjøre kolbøLe i vannet.
Kunne svømme 5 m under vann.
Delta i en ballek sammen med andre speidere.
Være med i en NskespreL- konkurranse.
Kunne stå på hendene i vann.
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Svømme

Aktivitetsmerke: Sy
Hvem:

S7Ennere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Krea7v

Obligatorisk krav:
1. Kunne sy tråkles7ng og korss7ng.
2. Sy en bes7kkpose eller lignende og brodere på navn med korss7ng og dekorere med
eventuelle andre s7ng i 7llegg.
3. Sy på et merke på speiderskjorta.
Valgfrie krav:
I 7llegg må man velge 1 av disse kravene:
Kunne spole og tre i en symaskin.
Sy en maskot.
Sy et omslag 7l speidersangboka.
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Ressurser
Slik syr du tråkles7ng
Slik syr du korss7ng

Sy

Aktivitetsmerke: Trafikk
Hvem:

S3Dnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
Kjenne 3l vik3gheten av re5eks, og bruke denne ak3v.
1. Kjenne 3l regler for gangfelt, lyskryss og oppførsel på gangvei, og prak3sere de@e.
2. Gjennomføre et byløp i mørket, med fokus på sikkerhet i traDkk.
Valgfrie krav:
I 3llegg må man velge 1 av disse kravene:
Besøke traDkkstasjonen.
Lage et kart over din vei 3l og fra speiderlokalet eller kirken.
Gå tur med en venn eller en speider, og forklar hvordan du tenker når du går.
Lage en traDkksikkerhetsplakat 3l speiderlokalet.
Forklare hvorfor bilførere ikke får lov 3l å drikke alkohol eller bruke mobiltelefon.
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Trafikk

Aktivitetsmerke: Tre
Hvem:

SFInnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Naturkjennskap

Obligatorisk krav:
1. Kjenne seks løvtrær og tre bartrær. Gå en tur å se på disse trærne.
2. Lage en samling av bladene på disse trærne og skrive navn på.
3. Vite hva fotosyntese er og hvorfor det er vikFg for oss og alt som lever på jorda.
Valgfrie krav:
I Fllegg må man velge 2 av disse kravene:
Finne ut hva slags blomster det er på disse trærne.
Forklare hvorfor løvtrær mister bladene om høsten.
Se på et lite grantre og Inne ut om det er sammenheng mellom antall grenkranser og
hvor mange år treet er.
Lage en sopelime, sammen med Kokken, som dere kan bruke i speiderlokalet eller
speiderhyLa.
Spikke en barkebåt og delta i en barkebåtkonkurranse.

Tre

Selje

Svartor

Lønn

Rogn

Osp

Gran

Furu

Eik

Bok

AkFvitetsmerket kan
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Alm

Bjørk

Aktivitetsmerke: Ull
Hvem:

SCEnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

KreaCv

Obligatorisk krav:
1. Vite hva 3-lags-prinsippet er, og kunne forklare hvorfor det er lurt å ha ull innerst.
2. Farge garn med planter fra naturen, for eksempel bjørkeblader, rødbeter eller
lignende.
Valgfrie krav:
I Cllegg må man velge 2 av disse kravene:
Prøve Engerhekling.
Nøste opp garn fra hespe.
Besøke sau i Høs eller på beite.
Lage en pyntegjenstand.
Tove en ball.
Lage en bordbrikke eller annen Lat gjenstand av ull ved hjelp av Eltenål.
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Ressurser
Slik lager du Eltblomst
Farging av garn
FilCng

Ull

Aktivitetsmerke: Undring
Hvem:

S3Wnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
1. Delta ak3vt på en gudstjeneste eller Scouts’ Own.
2. Gjennomføre overnaCngstur med tema «himmel».
3. Kjenne 3l de ulike vindstyrkene og retninger, og lage vindmølle.
4. Kjenne 3l historien 3l st. Sunniva eller andre helgner.
Valgfrie krav:
I 3llegg må man velge 1 av disse kravene:
Lage drage – hvorfor Pyr dragen?
Lage strøm ved hjelp av vindmølle – hvorfor blir det strøm?
Kite (snø/vann/rulleski/breT/skøyter).
Lage modell av universet – planetene.
Lage varmluVballong.
Samtale om noe dere i s3Wnnertroppen undrer på.

Møteforslag 3l deTe ak3vitetsmerke Wnner du her.
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Undring

Aktivitetsmerke: Uteligger
Hvem:

SD<nnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min), Lang (90-180 min)

Emner:

FriluXsliv

Obligatorisk krav:
1. Være med på minst å9e utemøter og <re overna=ngsturer i løpet av et kalender år.
2. Ta soveposelappen.
3. Beny9e to av følgende overna=ngs alternaDver:
telt, telt vintersDd, åpen himmel, gapahuk.
Valgfrie krav:
I Dllegg må man velge 2 av disse kravene:
Lage et regnsikkert overna=ngssted.
Lage et bål av trevirke du har funnet i naturen og gjøre opp ild ved bruk av
fyrsDkker/lighter.
Ha minst D overna=ngsdøgn utendørs i løpet av et år.
Sove en na9 på minst en meters høyde over bakken.
Kunne se9e opp og pakke sammen telt.
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Uteligger

Aktivitetsmerke: Vått
Hvem:

S<Qnnere (9-10 år)

Varighet:
Emner:

FriluYsliv

Obligatorisk krav:
For å få de4e merket skal speiderne:
1. Kjenne <l sikkerhetsregler ved vannet.
2. Kunne enkel livredning i vann som feks. Livline, kameratredning, bøyle.
3. Kunne kle seg og pakke sekk for en dag/tur ved vannet/sjøen <l ulike vær.
4. Leke med vann (som for eksempel vannballongkrig, sølepy4hopping, kaste svamp
eller stafe4 med vann).
Valgfrie krav:
I <llegg må man velge 2 av disse kravene:
Ta svømmeknappen (200m).
Kunne Nyte og føle seg trygg.
Vite hvordan man lager energi av vann – vannmølle.
Kunne lage enkle båtmodeller/Nåte/barkebåt for å arrangere båtrace.
Knutestafe4 (båtmannsknop og Qskeknute).
Finne ut hvorfor seignmenn blir større i kaldt og lunket vann og borte i varmt vann.
Vann – et merkelig stoR.
Svevende vann <l snø.
Lage svevende såpebobler.
Vite hvordan livet på jorda hadde vært uten vann.
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Vått

Aktivitetsmerke: Vennskap
Hvem:

S7Bnnere (9-10 år)

Varighet:

Mellom (30-90 min)

Emner:

Samfunn

Obligatorisk krav:
1. Diskutere hvorfor det er vik7g med venner og hva som kjennetegner en god venn.
2. Lage et plakat med egenskaper en venn skal ha.
3. Leke en lek med dine speidervenner.
4. Snakke om hvordan vi vil ha det på speideren og i s7Bnnertroppen (lag gjerne en
plakat som kan henge i speiderlokalet).
Valgfrie krav:
I 7llegg må man velge 1 av disse kravene:
Ta med en venn på et speidermøte f.eks. i samband med Valen7nsdagen.
Knyte et vennskapsbånd.
Skrive et brev 7l en brevvenn.
Ha en hemmelig venn på tur eller møter.
Lage en dikte/ sang eller skuespill om vennskap.
Lage en vennebok og del ut den i gruppen.

Ak7vitetsmerket kan kjøpes i Speiderbu7kken

Vennskap

