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FDF GLOBUS 
Tid til tid – aktivitet for pilte og 
væbner. 



 

 

Tid til tid  
Deltagerne løser opgaver over flere omgange der kan få dem til at 
reflektere over vores syn på tid. Undervejs får de bedre muligheder 
for at løse opgaven der stilles, og da opgaven løses nemmere og 
hurtigere står de tilbage med mere overskydende tid efter hver 
runde. Her skal de gøre op med sig selv, hvad de vil bruge deres tid 
på. 
 

 
Aldersgruppe:  Pilte og væbnere 
Inde/ude?:  Ude 
Antal deltagere: 4 - 50 
Varighed:  Et ugemøde  
 

Til lederen 
● Denne aktivitet består af 4 omgange på 15 minutter. Her skal børnene sammen skal 

transportere 10L vand pr omgang. Hver omgang får de hele tiden får bedre 
muligheder for dette. Hvis de ikke bruger alle 15min kan de vælge at bruge den 
resterende tid på ‘fritidsaktiviteter’. 

● Hvis det at transportere vand ikke passer ind i jeres kreds, kan I altid bruge det 
samme koncept og i stedet gøre noget andet end at transportere vand eks. slå 
græs, skovle ske eller gøre rent.  

● Lav en bane, der er ca. 50m lang. I alle 4 runder skal vandet transporteres denne 
længde. 
 



 

 

Materialeliste 
● Stor spand, hvor der kan være 10L vand i 
● Stor spand, hvor de skal hente vandet fra. (Man skal nok have omkring 20L vand 

med ud, da børnene kan komme til at spilde) 
● Brætspil 
● Bøger 
● Tudser til at male på sten 
● Andre til ‘fritidsaktiviteter’ 

 
Aktivitet 
Start mødet med at synge GLOBUS sangen  
(https://www.youtube.com/watch?v=ySSfnrp8QWU) 
 

 
1. Omgang 

Start med at læse følgende højt for børnene: 
I Nepal er der mange, der arbejder i landbruget. Områderne med deres marker ser dog 
anderledes ud end i Danmark. Markerne er ofte mindre og landet har mange bakker og 
bjerge, så derfor er markerne heller ikke lige så plane som i Danmark. Mange bruger en 
plov til at vende jorden inden man sætter sine grøntsager og planter i jorden. Ploven er 
en skovl, hvor hovedet bukker. 
 
Ligesom ploven, hvor man gør alt manuelt, så skal I nu prøve at transportere vand uden 
mange hjælpemidler. Vandet skal transporteres ca. 50m, I må kun bruge en spiseske til 
at transportere vandet.  Hvis I får samlet 10L vand, må I bruge den overskydende tid på 
‘fritidsaktiviteterne’. Når der er gået 15 minutter, er denne omgang færdig. 
 
Beskriv inden første runde går i gang, at de kan bruge deres ‘fritid’ på en af følgende ting 
(Det er de samme aktiviteter alle runder): 
 

● Spille brætspil med vennerne 
● Lave kunst ud blade og ting man kan finde i naturen (Samle blade, male sten) 
● Snitte en figur 
● Transportere mere vand (‘arbejde’) 
● Læse 

 
Man kan selv som finde på flere/andre ting. 
 

 
2. Omgang 

Læs følgende højt for børnene: 
Landmanden i Nepal har fået en okse til at hjælpe ham med at pløje markerne. Det gør 
det både hurtigere og nemmere for ham at pløje markerne. Okserne har dog deres egen 
vilje og kræver en del mad.  
 
I får ligesom landmanden nu en hjælp til at transportere vandet. Her skal I nu bruge en 
grydeske til at transportere vand. Hvis I får samlet 10L vand, må I bruge den overskydende 
tid på ‘fritidsaktiviteterne’. Når der er gået 15 minutter, er denne omgang færdig. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySSfnrp8QWU


 

 

3. Omgang 
Læs følgende højt for børnene: 
Landmanden i Nepal har fået en plovmaskine af Folkekirkens Nødhjælp. Nu går det meget 
hurtigere, og det er blevet nemmere at pløje. Det er dog stadig lidt manuelt arbejde. 
 
Det bliver nu også lidt nemmere for jer. I får en lille kop hver til at transportere vand med. 
Hvis I får samlet 10L vand, må I bruge den overskydende tid på ‘fritidsaktiviteterne’. Når 
der er gået 15 minutter, er denne omgang færdig. 
 

 
4. Omgang 

Læs følgende højt for børnene: 
Landmanden håber engang i fremtiden at få en traktor, der kører på el. Dette vil gøre, at 
han ikke længere skal lave så meget fysisk arbejde, og det vil gå meget stærkt.  
 
Nu får I en kande hver til at transportere vand. Hvis I får samlet 10L vand, må I bruge den 
overskydende tid på ‘fritidsaktiviteterne’. Når der er gået 15 minutter, er denne omgang 
færdig. 
 
Efter I har leget alle 4 omgange, kan man reflektere over spørgsmålene nedenfor. 
 
Refleksion 
Snak med børnene om følgende spørgsmål 

● Hvornår i aktiviteten oplevede I at have mest fritid? Og hvad brugte I den på? 
● Hvad bruger I jeres tid på i hverdagen? 
● Hvad ser i som forskellene mellem, hvordan man i Danmark og i Nepal dyrker 

landbrug? Hvor tror i hurtigst man kan dyrke mange grøntsager? 
● Hvad kunne i forestille jer at landmanden brugte sin overskydende tid på? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


