


1. Find flotte ting i naturen fx sten, agern, fjer, kogler, 
kastanjer osv. I kan også snitte ting i grene, som I 
har fundet i skoven.  

2. Klip naturfamiliedyrene på næste side ud. Brug 
dem som de er eller dekorer med fx glimmerlim, 
pailletter osv.   

3. Bind og lim det hele fast på en lang, tyk snor i 
en flot farve. Afslut med at binde fx en sten eller 
kogle fast i bunden.   

4. Hæng uroen op i et hjørne af stuen eller børnevæ-
relset, hvor den pynter fint og minder om jeres tur 
ud i naturen. 

Del jeres uro med #NATURFAMILIER på Facebook 
eller Instagram og vær med til at få flere familier 
ud i naturen. 

LAV EN 
NATURFAMILIE URO 

#naturfamilierDel jeres natur-oplevelser 



Tilmeld din familie til Naturfamilier  
og få oplevelser for livet. Find masser  

af inspiration og læs mere på

www.naturfamilier.dk

FÅ OPLEVELSER 
FOR LIVET



FÅ OPLEVELSER 
FOR LIVET

Tilmeld jer på

naturfamilier.dk 
og få oplevelser 

for livet



Børn i dag er kun halvt så meget i 
naturen, som deres bedsteforældre 
var. Det sker på trods af, at forskning 
viser, at naturen er med til at skabe 
sundere, gladere og klogere børn.

Da bedsteforældrene var børn, brugte 
de en time i natur på hverdage. I dag er 
de 5 til 12-årige kun ude en halv time, 
og hver fjerde barn kommer stort set 
ikke ud i naturen på hverdage.

BØRN FÅR ALT 
FOR LIDT NATUR

Hvis man vil se nærmere på larver, er det godt at bruge handsker, 
når man samler dem op, da de kan give allergiske reaktioner.



Naturfamilier er et fællesskab, hvor børnefamilier inviterer hinanden ud på 
tur. Når I tilmelder jer, bliver I en del af fællesskabet med andre familier fra 
lokalområdet. På hjemmesiden og grupper på Facebook finder I inspiration og 
hjælp til, hvordan I kommer mere ud i naturen og hvordan I kan arrangere ture 
med hinanden.

Tilmeld din familie på naturfamilier.dk

BØRN FÅR ALT 
FOR LIDT NATUR

KOM MED UD MED
NATURFAMILIER

Tilmeld jer på

naturfamilier.dk 
og få oplevelser 

for livet



KOM MED UD MED
NATURFAMILIER

5 GODE GRUNDE
1. Tid i naturen er gavnligt for dit barns fysiske og mentale udvikling.

2. Naturoplevelser er gode for familien og andre fællesskaber.

3. Naturfamilier giver masser af inspiration til aktiviteter i naturen.

4. Det er nemt, sjovt og gratis at være med i Naturfamilier.

5. Det er uforpligtende at tilmelde sig.




