
1. Kom upp från en sten 

Stig upp och stå från en sten och sätt dig på nytt.



2. Sträcka sig uppåt mot ett träd 

Sträck ut handen mot en trädgren och stå 
på tårna.



3. Balansera längs en stig 

Gå längs en smal och krokig stig.



4. Kasta kottar 

Samla kottar från marken och kasta dem 
till varandra två och två.



5. Träna i en backe 

Går upp- och nerför en backe.



6. Lyft upp benen på ett nerfallet träd  

Lyft upp benen i tur och ordning på trädstammen.



7. Skriv en hälsning till andra motionärer  

Leta efter en käpp och skriv/rita en hälsning 
i sanden.



8. Kryssa mellan träd 

Kryssa mellan träden i omväxlande tempo.



9. Speja på en stubbe 

Stig upp på en sten eller stubbe och 
stig sedan ner.



10. Kliv över en stubbe 

Kliv över en lämpligt hög stubbe.



11. Trädarmhävningar  

Gör armhävningar mot ett träd.



12. Balansera på en stam eller på stenar 

Gå längs en trädstam eller på stenar och 
håll balansen.



13. Gemensam gymnastikstund 

Gymnastisera en stund tillsammans. 
Hitta på egna rörelser.



14. Strosa längs en snöig stig 

Balansera på en snöig stig.



15. Stretcha skinkorna 

Sitt på en sten och stretcha skinkorna.



Lyft upp ena foten på en trädstam/sten 

och stretcha baklåret.

16. Stretcha baklåret 



17. Håll bröstmusklerna i skick 

Stretcha bröstmuskeln mot ett träd.



18. Gör en sidoböjning 

Lyft upp ena armen och stretcha sidan 

så att den blir lång.



19. Få viga höfter 

Ta ett kort steg framåt och för fram höften. 

Känn efter stretchningen på framsidan av höften. 



20. Stretcha vaden 

Luta dig mot ett träd, tryck bakre fotens häl 

mot marken. Känn av stretchningen i vaden. 



Greppa en trädgren och försök hänga i den.

21. Häng avslappnat 



22. Upplev olika terränger 

Sök i naturen olika slags underlag som du kan 

gå på.



23. Upplev naturen 

Samla i naturen material som känns olika 

och känn/lukta på dem.



24. Sinneskulle 

Gå upp på en kulle. Vad ser du, vad hör du, 

hur luktar/doftar det?



25. En vindpust mot huden 

Vagga i takt med vinden och njut av en vindpust 

mot din kind.



26. Krama träd 

Krama ett träd. Andas in djupt och känn trädet.



27. Picknick i naturen 

Plocka fram matsäcken och njut av den. 



28. Tankepromenad 

Promenera några minuter långsamt 

och behagligt.



29. Vid vattnet 

Gå till en strand. Vad ser du, vad hör du, 

hur luktar/doftar det?



30. Upplev snön 

Ta snö i handen och testa om du kan göra 

en snöboll.



31. Kölden som biter i kindbenen 

Andas in frisk vinterluft och upplev hur kölden 

biter i kindbenen.



32. Snön som knarrar 

Promenera och lyssna till snön som knarrar.



33. Naturens håvor 

Titta omkring dig. Ser du något som du kan äta?



34. Sånger om naturen 

Stanna upp en stund. Vilka sånger kommer du 
att tänka på av det du ser eller hör?



35. Årstidsväxlingar 

Berätta om din favoritårstid.



36. Naturen är omvälvande 

Berätta din egen historia om en omvälvande 
naturupplevelse.



37. Vara i rörelse ute i naturen 

Berätta hur du rörde på dig ute i naturen 
när du var yngre.



38. Favoritställe i naturen 

Berätta hurdant ditt favoritställe i naturen är.



39. Bli hänförd av blommor i naturen 

Berätta om vilka blommor du ser och vilken som 
är din favoritblomma.



40. Naturupplevelser mellan generationerna 

Vilken naturupplevelse eller vilka naturfakta 
vill du dela till nästa generation.



41. Lekar ute i naturen 

Berätta om lekar som du lekte utomhus 
när du var liten.



42. Tankar om skogen 

Berätta vad träden och skogen betyder för dig.
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