Inspiration og info

rmation til
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OM

Naturfamilier er et gratis fællesskab,
der ved hjælp af lokale Facebook-grupper
og naturfamilier.dk hjælper familier med at
mødes og komme ud i naturen sammen.
Mange danske børnefamilier oplever, at
det er svært at finde tid til at komme ud i
naturen. Det skyldes bl.a., at der er andre
ting, som eksempelvis tv og smartphones,
der forhindrer eller begrænser børnene i at
komme ud.
Det er rigtig ærgerligt, fordi naturen styrker
børn både fysisk og mentalt og er samtidig
en fantastisk legeplads. Den ligger derude
og venter på at blive løbet, klatret og leget i.
Sammen med Nordea-fonden og Steno
Diabetes Center vil Danmarks Naturfredningsforening hjælpe flere børnefamilier ud
i naturen. Det skal være attraktivt, let og
socialt.
Som Naturfamilie kan I selv vælge, om I vil
planlægge ture, som andre familier kan deltage i, eller deltage i de andre familiers ture.
Vi håber, at I har lyst til at prøve begge dele.
Læs meget mere om Naturfamilier på

NATURFAMILIER.DK
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INVITER
MED
PÅ
TUR
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ALLE
i Naturfamilier kan invitere hinanden med
på tur. Det behøver hverken være svært eller
tidskrævende.
Her finder du en guide til, hvordan du gør.

1

Planlæg turen. Hvad
skal I lave, hvor og hvornår?
Find inspiration her i hæftet.
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Opret turen i tur-systemet
på hjemmesiden. Første gang
man opretter en tur, skal man
først oprette sig som arrangør.

3 Del turen i den
lokale Facebook-gruppe.
4 Tjek Facebook-gruppen og evt. din
mailboks op til turen finder sted i tilfælde
af, at de andre familier har spørgsmål.
3 Mød op i god tid på det
planlagte mødested og nyd
jeres tid i naturen.
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GODE
RÅD, NÅR DU
PLANLÆGGER
DIN TUR
Naturfamilier er for alle typer børnefamilier. Derfor
er faktorer som terræn, vejr, afstand og indhold super
vigtige at tage med i planlægningen.
Planlagte aktiviteter og tid til fri leg, kan begge være
med til at skabe en god tur. Prøv af finde en god
balance mellem de to ting.
Vær ikke bekymret. De andre familier er rigtig glade
for, at du gider planlægge en tur, og både ambassadører og familierne vil sikkert gerne komme med gode
råd og ideer. Det vigtigste er, at I kommer ud.
6

Laver du turen i et område, du ikke kender så godt,
kan du med fordel gennemgå ruten et par dage før
arrangementet og tjekke:
•

Er ruten egnet til barnevogn og/eller korte ben?

•

Er der toilet, bålplads, legeplads undervejs?

•

Hvor lang er turen?

•

Er det nødvendigt, at familierne medbringer
særlig påklædning eller andre ting?

•

Hav gerne en ”Plan B”, hvis det regner og/eller du
kan se, at den planlagte tur ikke kan
gennemføres.

•
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GODE
RÅD TIL
SELVE
TUREN
På dagen er det vigtigt at møde op i god tid, og
stå et sted, hvor man nemt kan ses.
Byd velkommen og præsenter dig selv og dagens
program herunder også, hvor langt I skal gå.
Vær venlig og inkluderende, du er dagens vært.
Det er vigtigt, at alle, både store og små, føler sig
velkomne fra starten.
Hold et passende tempo hvor korte ben kan
følge med, og pauser, når det er nødvendigt. Hav
evt. en pose ”guf” eller kiks med til pauserne.
Børn finder hurtigt ud af at lege med hinanden
så sørg for også at skabe forbindelse mellem
de deltagende forældre. Tal med alle og vær
opmærksom på at alle føler sig som en del af
fællesskabet.
Hvis I ikke slutter samme sted, som I starter, er det
vigtigt, at alle familierne føler sig trygge med, hvor
I slutter. Følg dem evt. tilbage til startstedet. Brug
også meget gerne lejligheden til at sige tak for en
god dag, og gør reklame for den næste tur eller
for, hvordan man selv kan byde ind som planlægger eller søge mere viden om Naturfamilier.
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BILLEDER ER
GODE FORTÆLLIN
G

ER

Når I tager på tur, er det godt at sørge for, at nogen
tager billeder, der efterfølgende kan deles i den lokale
Facebook-gruppe. Nedenstående er korte, men gode
råd til det at tage billeder på tur:
• Spørg om lov til at tage billeder af alle deltagere på
turen.
• Fortæl hvad billederne skal bruges til, og accepter
hvis nogen ønsker at se/få slettet billeder, der
bliver taget.
• Billeder, der viser aktivitet tæt på, er som regel
bedre end billeder, der viser alle deltagerne omkring en bålplads. Gå gerne tæt på og fokuser på
hænder, stemninger eller glade enkeltpersoner.
Lad motivet fylde skærmen ud og husk, at billeder
gerne må fortælle en historie og vække nysgerrighed eller lyst til at komme næste gang, I holder et
arrangement.
• Sørg for at lægge dagens billeder op i den lokale
Facebook-gruppe hurtigt efter turen. De fleste
mennesker, og særligt børn, elsker at se sig selv på
skærmen.
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LEVENDE
BILLEDER
ER GODE
MINDER
Hvis I har lyst til at lave videoer på turen, så er
mobiltelefonernes kamera helt fine.
Det er ikke nødvendigt at redigere ret meget i det
optagne, men ønsker man det, så er iMovie til iPhone
eller Kinemaster til Android rigtig gode og meget
intuitive redigeringsværktøjer.
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HER ER LIDT GODE RÅD

TIL JER, DER VIL LAVE VIDEO:

• Sørg for at der er batteri og lagerplads nok. Det
kræver en del strøm og plads.
• Sæt telefonen på ”flytilstand” og ikke kun lydløs.
Det er trist, at telefonen ringer, mens man er ved
at optage en super god film.
• Sæt rammen og vær opmærksom på ikke at filme i
modlys.
• Sørg for god lyd. Skærm gerne mikrofonen mod
vind.
• Optag altid i bredformat. Vend telefonen på langs,
så passer formatet bedre til bl.a. Facebook.
• Undgå at zoome ind og ud og at panorere for hurtigt, og hold kameraet så stille som muligt, mens I
filmer.
• Lav korte film – max 2 minutter.
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SMÅ LEGE,
DER GIVER GRIN
OG RØDE KINDER
Det er ikke sikkert, at alle deltagere kender hinanden på
forhånd, når I afholder et arrangement. Det kan derfor
være en god ide, at have en eller flere sjove lege med ”i
ærmet” – lege som kan skabe grin og et fællesskab.

BONDEGÅRDEN
Deltagerne, både børn og voksne, får uafhængigt af hinanden udleveret en lille seddel med et dyrenavn på. Det
er vigtigt, at dyret siger en egenartet lyd. Deltagerne må
ikke vise deres dyrenavn til andre. Hvis der skal være 5
hold, er der 5 forskellige dyr skrevet på de udleverede
sedler.
Deltagerne får nu bind for øjnene, og skal derefter sige
som deres dyr samtidigt med, at de skal finde andre
deltagere, der er samme dyr som dem selv.
Legen stoppes, når alle deltagere har fundet sammen i
deres hold.

NAVNELEG
Man siger efter tur sit navn og navnet på et dyr, som
starter med ens forbogstav fx Amalie and, Helene hest,
Sofie slange etc.
Hjælp børnene med at finde på et navn, hvis de er meget generte eller, det er svært, fx C for chimpanse. Man
kan også knytte en lyd til navn og dyr.
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FRUGTSALAT

- EN VARIANT AF DEN OPRINDELIGE LEG
Alle står i en rundkreds. En forældre starter. Han/
hun siger: ”alle dem der godt kan lide softice træder
et skridt ind mod midten”. Alle der er enige, med det
sagte, træder et skridt ind mod midten, dem der er
uenige bliver stående i cirklen. Derefter træder alle,
der tog et skridt frem mod midten, et skridt tilbage ud
i cirklen igen. Næste person siger et udsagn, osv.

RÆVEN EFTER MULDVARPEN
Fangeleg, hvor man starter med at lave græs- eller
bladbunker, der fungerer som muldvarpenes ”helle”.
Muldvarperne skal forlade deres muldskud, altså
græs- eller bladbunkerne, for at finde føde, og så kan
ræven fange dem. Byt på et tidspunkt, så alle prøver
rollen som henholdsvis ræv og muldvarp. Det er en
leg, hvor der løbes og grines meget.
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INSPIRATION
TIL AKTIVITETER
Find inspiration til ak

tiviteter året ru

ndt på
NATURFAMILIER.D
K
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Aktiviteter med små børn kan sagtens være helt
enkle. For de fleste børn er det at være ude i den
friske luft og opleve at kunne tumle, lege og bruge
både sanser og motorik på nye måder en fantastisk
oplevelse i sig selv. Her er et par eksempler på helt
enkle aktiviteter, der er velegnede til små børn:
• Tag ud i regnen og hop i vandpytter sammen.
• Kravl op et sted, hvor det er svært at komme ned
fra igen.
• Tag ud og lyt efter lærkens sang.
• Find en god bakke og tril ned af den.
• Byg en hule.
• Smag på naturen.
• Oplev at være ude i alle vejrtyper.
• Glæd jer over at samle naturting: sten, kogler mm.
• Tag skoene af og mærk de forskellige underlag
med fødderne, tal om hvordan det føles.
• Krible krable safari i græsset eller blomsterbedet.
Find et lille dyr eller insekt og tal om det. Det er
okay, at du som forældre ikke selv kender til dyret,
så kan I snakke om, hvad det måske kan være.
• Gå på jagt efter den største sten, I kan finde.
• Luk øjnene og prøv at skelne de forskellige lyde fra
hinanden, hvilke er naturlyde? Prøv om I kan høre
vinden, lyden af vand, fugle eller andet.
• Læg jer under et træ, mærk roen og kig på
bladene, der bevæger sig i vinden.
• Find en bunke med visne blade og hop i den, eller
udforsk den nærmere og find ud af, om der er
andre ting end blade i bunken.
• Find alle de forskellige arter, som I kender navnet
på og fortæl dem til hinanden. Fx græs, bi, mælkebøtte osv.
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AMBASSADØRER
I hver kommune er der udvalgt en eller flere ambassadør-familier. Deres opgave er at gå forrest og hjælpe
med at administrere den lokale Facebook-gruppe, og
hjælpe med at sørge for, at der bliver afholdt ture.
SOM AMBASSADØR FÅR MAN:
• Vejledning og support fra Projektgruppen Naturfamilier
• Inspiration og rabatordninger
• Den nyeste viden om børn og natur
Hvor meget tid, man bruger som ambassadør er op til
den enkelte, det vigtigste er, at man kan hjælpe med
at støtte op om projektet.
Hvis man ønsker at være ambassadør, kan man blot
skrive til naturfamilier@dn.dk, så tager vi en snak og
opretter dig som ambassadør i dit lokalområde.
18

KONTAKT
Projektet Naturfamilier er
løbende under udvikling
og du kan følge med på
hjemmesiden for at se, hvor
mange kommuner der er
startet op.
Spørgsmål til Naturfamilier
er velkomne på mail:
naturfamilier@dn.dk
Man kan desuden følge
Naturfamilier på vores
Facebook-side, uanset om
man er medlem eller ej.
FACEBOOK.COM/NATURFAMILIER
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