
 
 

 
 

 
 
Aktivitetsforslag til temaet skovens træer 
 
Tegn barkens struktur – med farver  
Gamle træer har en grov bark, unge har oftest glat bark, måske ikke så forskelligt fra menneskers hud. 
Forskellige arter af træer har forskellig bark med forskellig struktur og farver. Man kan lave flotte 
kunstværker ved at lægge papir på træets bark og forsigtigt farve ovenpå og derved få træets struktur 
på papiret. 
 
Forhindringsbane 
Skoven er et godt sted at lave forhindringsbaner, man skal bare gå lidt væk fra stierne. Med det samme 
bliver skovbunden rig på muligheder og udfordringer. I kan aftale hvilke elementer der skal være en 
del af jeres forhindringsbane. Måske skal I gå på linje på en væltet træstamme, hoppe over et vandløb 
eller klatre i tre forskellige slags træer. Måske I vil tegne et kort over ruten? Eller også kan I bare nyde 
at gå gennem skyggefulde løvskove, lysninger eller følge vandløbene og se hvor de ender. 
 
Den eventyrlige skov 
Nogle skove er nærmest magiske at gå ind i, som et grønt slot af høje træer og blomstertæpper der 
dækker skovbunden. Andre er forunderlig troldeagtige, krogede, mørke og spændende. Man kan nemt 
forestille sig alle mulige mystiske væsner, der bor i skoven, og sådan har mennesker vist altid haft det. 
Der er i hvert fald mange fortællinger om nisser, trolde, elverfolk og blomsteralfer.  
 
Hvis I finder et særligt sted i skoven, kan I gøre det endnu mere særligt ved at lave skovens væsner ud 
af ting I kan finde i skoven. Det kan for eksempel være grene og kviste I sætter sammen så de ser sjove 
ud, eller bruger ler, mos, blade, bær og frø. Når man bruger naturens materialer til at lave kunst, hed-
der det Land Art (naturkunst), og det er smart, for så kan man lade sine kunstværker stå i skoven, ind-
til de igen indgår i naturens kredsløb og forsvinder.  
 
 
Ture med guide 
I uge 30 vil der være to dage, hvor I kan blive klogere på skoven træer og deres betydning for dyr og 
andre planter. 
 
Tirsdag den 21. juli mellem kl. 10-13 vil der være særlige aktiviteter for børn ved naturlegepladsen Eg-
hjorten. Kom når det passer jer inden for de tre timer, så besøgene bliver fordelt. 
 
Torsdag den. 23. juli starter turen om urørt skov for voksne kl. 10 (Mødested: P-plads ved tæt på Due-
mose trinbræt. Ny Mårumvej ved nr. 277). 
 


