Upplevelseburken
Börja med att klippa ut rutorna med uppdrag nedan, vik ihop dem en och en och placera i en burk som ni
kan dra en lapp ur. Detta är en prova på variant med endat fem uppdrag. För fler uppdrag kan man köpa
en burk med många fler på www.upplevelseburken.se

Upplevelseburken rekommenderar
1. Gör det som står på lappen
i upplevelseburken finn inte mång regler. Men en av dem som bör följas är att göra det som står på
lappen. Det är strängt förbjudet att byta lapp. Passar inte dt som står? Gör det ändå – på ert sätt!
Kanske är det just det so är utmaningen
2. I förväg bestäm er för vilken dag ni ska utföra uppdraget
vissa uppdrag kräver förberedelser. Därför kan det vara bra att ta lappen några dagar innan det är
dags att ge sig iväg. Och så blir det roligare att få längta lite!
3. Alltid ta med matsäck – oavsett om det står på lappen eller inte!
så där varannan timme brukar det kurra i magen när man är ute i naturen. Därför är det väldigt
viktigt att alltid ha med något att ta, oavsett om et står på lappen eller inte – och glöm inte att ha
med något att dricka. Annat som är bra att ha med sig är fickkniv, varma och torra extrakläder,
toapapper, muggar, sittunderlag, plåster, mobiltelefon, kamera oh en påse fr skräp

Uppdragen
Vattenflyt
Uppdrag: Låt nu fantasin flöda. Av saker ni har hemma ska ni skapa en egen liten båt, ett skepp eller kanske bara en
enkle flotte. Ta er sedan till en bäck eller å med ringande vatten för att testa o ni lyckats skapa något med bra vattenflyt.
(kanske hittar ni en kotte som vill åka med)
Att fundera över: vilket material flyter bäst? Vilken båt (om ni gör flera) rör si fortast och varför flyter just denna bäst?
Fundera också på vad en köl är, vad den gör och om man behöver en sådan på din båt?
Ta med: Era båtar (eller det ni valt att göra). Om ni tänker hålla till vid djupare vatten tar ni med flytväst. Tänk framför
allt på säkerheten!

En promenad till eller från en Ö?
Uppdrag: Var har ni senaste tiden färdats från ”A till B” flest gånger?
Kanske mellan hemmet och skolan? Nu ska ni gå denna sträcka på ett nytt sätt och stanna till på alla ställen där någon i
familjen blir nyfiken.
Att fundera över: Varje nytt ställe ni hittar på vägen, och stannar till vid ger er en bokstav. Hur många bokstäver. Hur
många stopp krävs för att hela familjens alla bokstäver ska hittas fundera också över vad era namn betyder.
Tag med: ”John” – ni ska följa honom/henne. (Finns det ingen som heter ”John” får ni turas om at vara John! Papper
och penna kan vara bra aatt ha end sug på detta uppdrag

Vart går färden?
Uppdrag: Ta er till ett naturområde där det finns många stigar och bestäm er för var er start ska vara för detta uppdrag. I
varje korsning klunsar ni er sedan fram med ”sten sax påse.” Var hamnar ni om ni klunsar fem gånger? Eller om ni
vågar, en hel timme.
Att fundera över: Hur gör ni i tre och fyrvägskorsningar? Hur troligt är det att ni kommer tillbaka där ni startade?
Ta med: en stor portion tålamod och extra mycket matsäck. Kart a kan vara bra att ha. (kontrollbehovet an ni lämna
hemma)

Kryp på vita duken
Uppdrag: Ta er till ett område med barrträd och lägg en bit vitt tyg på marken nedanför en gren. Skaka på grenen (akta
bara så att ni inte bryter den.) och undersök det som faller ned. Kryper det på vita duken?
Att fundera över: Finns alla kryp på alla sorters träd? Eller är det så att vissa kryp trivs bättre på visa träd?
Vilka är de vanligaste svenska barrträden?
Finns det barrträd som har mjuka barr?
Ta meed: Några bitar vitt tyg eller ett helt lakan, luppar och förstoringsglas. En insektsbok, går att låna på biblioteket
om ni inte har en egen.

Ur långt är 10 meter?
Uppdrag: ta er till ett friluftsområde som har många elljusspår eller gångstigar. Mät på plats hur långa ”vanliga” steg var
och en i familjen tar.
Hur många steg måste ni vardera ta för att komma 10 meter?
Ta också reda på hur man skiljer på de olika spåren eller stigarna.
Att fundera över: Hur långt är och känns 1 meter respektive 10 mete?
Vilket känns längst, 10 meter rakt fram på stigar eller 10 meter rakt in i skogen?
Ta med: Måttband och även en stegräknare om ni har.

