
100 SAKER ATT GÖRA
UTOMHUS I VINTER

Rörelseglädje

Åka längdskidor i ett skidspår Måla av ett vintermotiv

Skidorientera

Spela bandy Gör en snöTikTok

Isracing

Åka längdskidor på en sjö Leta olika nyanser av vitt

Skridskokite

Gymma vid ett utegym

Åka snowboard Skotta snö kreativt

Spela frisbeegolf

Cykla med fatbike

Gå på turskidor i skogen Göra iskuber att bygga något av

Snöparkour

Löpa med broddar

Åka slalom Göra ett snömandala

Skridskosegla

Åka konståkning

Åka snöskoter
Utomhusgympa

Gå med snöskor Tillverka isglas att dricka ur

Isklättring

Promenera

Åka pulka Gå på konstrunda i utemiljön

Rida

Åka spark

Åka långfärdsskridskor Skapa konstutställning utomhus

Spela hockey

Prova på skidskytte

Skapande
Fota vinterbilder

Spela in en vintervideo

Snöskulptera

Göra isklot med ballonger

Snögraffitti

Göra en snölabyrint

Snöpoesi i snön

Göra snölyktor

Leka
Bygga snögubbe

Göra en snöängel

Snöbollskrig

Göra en rodelbana i snön

Bygga snökoja

Gå på reflexjakt

Följa spår i snön

Bygg och flyg med drake

Sladda med cykel

Glida på is

Snöbollsboule

Leka följa John

Spela 3 i rad i snön

Hoppa ner i snön från träd

Krossa is på vattenpölar

Blåsa såpbubblor i kyla

Skattjakt med saker gömda i snön

Anordna skidskodisco

orebro.se



Lära

Lära känna ett träd

Fixa en tipspromenad

Lyssna efter ugglor

Undersök naturen under isen

Räkna matte i pulkabacken (fart)

Smält snö snabbast!

Spana efter djurspår i snön

Rovdjursspårning

Lär dig olika isar och deras egenskaper

Göra upp eld med eldstål

Gå på knoppisjakt (vad växer under snön)
Göra en fågelmatare

Skåda vinterfåglar

Upptäck iskristaller

Experimentera med vatten och is

Njuta
Pimpla

Mysa runt en brasa

Skogsbada

Titta på en snöflinga med lupp

Vinterbada

Sola vid en södervägg

Äta ute

Gå på istappjakt

Gå i en snöklädd skog

Läs en bok runt en brasa

Gör krabelurer

Se på norrsken

Gå i tystnad

Skåda stjärnor

Månskenstur

Uppleva naturen med pannlampa

Lyssna på en ljudbok på en promenad

Ta en gryningstur

Baka kolbullar

Drick varm choklad ute

Besök ett vindskydd

Tälta

Laga mat på stormkök

Skriv ner egna förslag på saker 
att hitta på


