up
Baller
0

1

2

3

4

5 km

Er man lille, er man god til at finde bitte små ting. Under blade
og mellem grene kan du finde et hav af spændende små dyr.
Prøv at gå på jagt med en lille pind og se hvor mange forskellige, du kan finde.

Suttetræ
Hvis sutten skal lægges på hylden,
siger det her træ tak for den brugte sut.

I folderen finder du kun en lille del af de mange muligheder.
Hvis du vil vide mere, så kig på vores hjemmeside
www.skovognatur.dk/friluftskort.

Bålplads
Skovtunnel
Her kan du gå på opdagelse i mørke gange
mellem træerne. En skovtunnel starter og slutter samme sted. Tør du prøve turen alene?

Det er altid rart med et bål. Du kan samle grene i
skovbunden. Hvis du vil lave snobrød er det nemmest at lave franskbrødsdej. På melpakken kan
du se hvordan.

Skovlegeplads
Her i Vestskoven er der én stor skovlegeplads med mange forskellige muligheder for
sjov.

Der er masser af mus i skoven. Hvis du finder et sted med højt
græs, kan du forsigtigt skubbe græsset lidt til side, og så kan
du se musenes gange under græsset. Kan du finde et musehul
for enden af gangen?
Prøv også at lede efter kogler, der er gnavet af egern eller mus,
smukke fjer og forskellige blade. Kan du finde noget der er
levende, noget der er rødt og noget der er ulækkert?
En gammel rod fra et grantræ kan nemt sparkes fri af jorden.
Når du kommer hjem, kan du fjerne alt det døde træ på ydersiden af roden med en pind og derunder finder du helt friskt
træ. Det kan blive til en flot dekoration eller til en mystisk hule
til små trolde.
God fornøjelse!

Levende klatretræer
Nogle træer har store grene helt nede ved
roden og langt op ad stammen. Her kan du
klatre fra gren til gren og lege egern mellem
bladene.

Liggende klatretræer

Med venlig hilsen

Klatresten
Hvissingestenen er stor. Tror du, en voksen kan
komme derop uden hjælp?

Vi har fældet et stort træ. Stammen er sendt på savværk,
men toppen er til dig.
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Og meget mere
Du kan også lege noget, du selv finder på. Du må gerne bygge
en hule et hemmeligt sted af grene og blade. Du kan blive tingfinder ligesom Pippi Langstrømpe. Du kan faktisk lege næsten
det hele her i skoven.

Kort: Parabole Aps

Her kan du klatre eller gynge i grenene og lege bjørnebarn.

Tovbroer
Mellem nogle træer har vi hængt reb op, så
du kan prøve din balanceevne. Kan du
komme hele vejen rundt? Kan du komme
forbi dem, der går den anden vej rundt uden
at røre jorden?
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På opdagelse

Her kan der svinges i det tykke reb. Pas på du
ikke rammer træet og slår dig!
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Mange steder i skoven har vi lavet forskellige muligheder for at
opleve skoven på en lidt sjovere måde. Du er velkommen til at
besøge stederne og lege med. Selvfølgelig skal du være forsigtig, når du leger i skoven. Pas på, at du ikke falder ned, eller at
andre kommer til skade. Det gælder om at hjælpe hinanden og
passe på sig selv.
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