
Sanse Gjøre
K-1 K-2 K-3 K-4 K-5 K-6 K-7
Utvikle dine 
sanser, 
motorikk og 
koordinasjonse
vne.

Utvikle 
hukommelsen 
din.

Utvikle din evne til 
observasjon og 
iakttagelse.

Utvikle evner til logisk og 
taktisk tenking.

Få øvelse i å 
bruke hendene til 
å lage noe.

Få erfaringer 
med 
arbeidstegning
er og 
oppskrifter.

Få øvelse i å 
bruke ulike 
redskaper
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Stifinner Bruke sansene i 
ulike sanseleker, 
som sanse-Kim, 
bevegelsessanger 
eller 
blindekonkurranser
.

Trene 
hukommelsen sin 
gjennom leker og 
oppgaver som 
huske-Kim, gi 
signalement på 
en person, bruke 
koder, røverspråk 
eller lignende.

Trene observasjons- og 
iakttagelsesevnen sin gjennom 
oppgaver som å gi 
signalement på en person, 
løse gåter eller Kims lek.

Trene på å tenke logisk eller 
taktisk gjennom å delta i leker 
som krever at de planlegger og 
tenker gjennom handlingene 
sine, for eksempel kapre flagg 
eller brettspill.

Lage enkelt utstyr til 
leirbruk, som for 
eksempel 
leirbålskappe eller 
bålkrok.

Lære en ny knute 
etter en tegning.

Kjenne til 
bruksområder og 
riktig bruk av 
vanlig verktøy og 
redskaper.

Kunne måle avstander, høyder, 
vekt og volum uten bruk av 
målestokk eller andre vanlige 
måleinstrumenter.

Vandrer Trene motorikken 
og 
koordinasjonsevne
n gjennom 
aktiviteter som 
hinderløype, 
klatring, 
kanopadling eller 
sykling.

Trene 
hukommelsen sin 
gjennom for 
eksempel å delta i 
huskeleker eller å 
lære morse eller 
det fonetiske 
alfabetet.

Trene observasjons- og 
iakttagelsesevnen sin gjennom 
å delta i 
oppmerksomhetsaktiviteter og 
-leker.

Utvikle evnen til taktisk og 
logisk tenking gjennom å delta i 
aktiviteter og leker som 
nattmanøver, rebusløp, 
kubbespill, lagspill eller 
samarbeidsoppgaver.

Bli god på en spesiell 
håndverksteknikk 
eller prøv en ny en.

Lære en ny 
surring, takling 
eller spleising ved 
å følge en 
oppskrift.

Få øvelse i å 
bruke vanlig 
elektrisk verktøy, 
som for eksempel 
drill og symaskin.

Utfordre 
sanseapparatet sitt 
gjennom uvanlige 
aktiviteter ute på 
tur, for eksempel ta 
isbad, gjøre noe i 
blinde eller smake 
på forskjellige ting.

Utfordre 
hukommelsen sin 
gjennom for 
eksempel å dra 
på tur til et nytt 
sted og finne 
veien tilbake bare 
ved hjelp av 
hukommelsen.

Følge med på hvordan de 
andre i patruljen har det.

Utfordre sin logiske tenking 
gjennom å lage en logisk 
oppgave som andre speidere 
må løse.

Lage en 
arbeidstegning til 
et 
pioneringsprosjek
t, og gjennomføre 
dette prosjektet.

Få øvelse i å 
bruke 
treskjæringsverkt
øy til å lage en 
nyttegjenstand.

Utføre et oppdrag som krever 
god observasjonsevne, for 
eksempel nattmanøver eller o-
løp.



Gjøre Vise
K-8 K-9 K-10 K-11 K-12 K-13 K-14 K-15
Få erfaring i å bruke 
forskjellige 
naturmaterialer og 
andre typer materialer.

Utvikle kunnskap om og 
ferdigheter i bruken av knuter, 
surringer, spleiser, taklinger og 
tautyper.

Bli kjent med 
og få øvelse i 
bruk av ulike 
tegn og 
symboler

Få øvelse i å 
utføre 
vitenskapelige 
eksperimenter.

Utvikle din 
evne til 
improvisasjon.

Utvikle musikalitet 
og musikalske 
ferdigheter.

Få erfaring med å 
spille teater, mime, 
dramatisere eller 
lignende.

Få øvelse i bruk av 
teknologisk utstyr.
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lignende.

Få øvelse i bruk av 
teknologisk utstyr.

Lage en nyttegjenstand av 
flere typer materialer, og 
lære om deres egenskaper.

Kunne surre et mindre pionerarbeid. Bli kjent med de 
vanligste 
internasjonale 
symbolene.

Gjøre et 
eksperiment, og 
forstå 
mekanismene 
bak det.

Være med på 
spill, brettspill, 
rollespill eller 
annet som krever 
improvisasjon.

Få øvelse i å synge 
tostemt eller i kanon, 
eller i å "spille" 
alternative instrumenter 
som kjeler, flasker, 
steiner eller lokk.

Spille i et skuespill eller 
lignende på et 
speiderarrangement eller 
et leirbål.

Sette seg inn i regler for 
fornuftig og hensynsfull 
oppførsel på internett.

Finne praktiske 
bruksområder for noe de 
finner i naturen.

Kunne takle og spleise. Kjenne til 
symboler fra 
andre kulturer.

Gjøre et 
eksperiment, og 
forstå 
mekanismene 
bak det.

Være med på 
spill, brettspill, 
rollespill eller 
annet som krever 
improvisasjon.

Prøve å spille et 
instrument.

Planlegge og 
gjennomføre et skuespill 
eller annen dramatisering 
på et 
speiderarrangement eller 
på leirbål.

Sette seg inn i en type 
teknologi, for eksempel 
radio eller GPS, og 
kjenner til flere 
bruksområder av den.

Bearbeide et naturmateriale 
og lage en gjenstand av det.

Kjenne til egenskapene til forskjellige 
typer tau.

Lage og ta i bruk 
et symbol til seg 
selv eller 
patruljen, som et 
bumerke, totem 
eller et annet 
patruljesærpreg.

Få øvelse i å løse 
en oppgave hvor 
de må klare seg 
med det de har 
for hånden.

Lære tekster og melodier 
til noen nye sanger, for 
eksempel speidersanger, 
og være med på å synge 
dem.

Delta på rigging og/eller 
gjennomføring av 
JOTA/JOTI.

Delta på et pioneringsprosjekt hvor det 
brukes forskjellige knuter og surringer.


