Känner du dig hemma i
naturen?

Finns det allemansrätt i
landet du kommer från?

Vad vill du göra på
stranden?

Vilken plats är din
favoritplats? Varför?

Är du rädd för djur i
skogen?

Är du rädd för djur i
vattnet?

Vad är det godaste du
hittat i naturen?

Vågar du vara ute i
naturen på natten?

Vilken är din
favoritblomma?

Har du paddlat kanot?

När går solen ner idag?

Vilken slags natur är
vackrast?

Finns det farliga djur i
Sverige?

Har du simmat i en sjö?

Vilken årstid tycker du
bäst om?
Vår, höst
sommar eller
vinter?

Har du badat i
havet?

Berätta om en vacker
plats.

Vilken plats i Sverige vill
du besöka?

Vilken doft är din
favorit?

Tänk på ett berg du sett.

Vilka färger har en
regnbåge?

Har du ett favoritdjur?
Vilket?

Tycker du om regn?
Varför?

Hur ser en bra
utflykt ut?

Har du fiskat?
Om ja: hur stor var din
största fisk?

Är du bra på att hitta i
naturen?

Vad gör du helst när du
är ledig?

Vad är bäst, kvällen eller
morgonen? Varför?

Tycker du om att sola?

Vad tycker du om små
djur, som insekter?

Vilken färg har det?

Du stannar och luktar på
en blomma

Du plockar upp skräp
och slänger det i en
papperskorg
+ 7 steg

Du stannar och badar i
en sjö

Du har picknick i gräset

Du plockar blåbär i
skogen
+ 5 steg

Du bryter grenar från ett
träd
- 1 steg

Du glömde ta med dig
skräpet
- 1 steg

Du stannar och tittar på
utsikten

Du klättrar i ett träd
+ 5 steg

Du plockar svamp
+ 6 steg

Du gräver upp en blomma på någon annans
mark

Du stänger en grind efter
dig
+ 7 steg

Du stannar och fiskar
vid havet

- 2 steg

Du tänder en eld när det
är förbud mot att elda

Du går över en åker med
potatis

- 2 steg

- 1 steg

Du sitter och
tänker på en sten

Du plockar en säck med
stenar på stranden och
tar hem

Du badar i en sjö
+ 4 steg

Du springer 3 km
+ 2 steg

Du plockar lingon i
skogen

+ 6 steg

Du paddlar kanot
i en å

-3 steg

Du länger en cigarett på
marken

Du leker med barnen
+ 3 steg

Du somnar i skuggen
under ett träd

- 4 steg

- 2 steg

Du glömde släcka elden

Du besöker en
nationalpark

Du plockar frukt i någons trädgård

Du cyklar på
cykelstigar

-1 steg

+ 2 steg

Du sover 2 nätter i ett
vindskydd

Du fotograferar en vacker fågel

1.

2.

3.

4.

5.

Var får du elda?

Får du vara i skogen
alltid?

Var kan du bada?

Får du gå genom en hage
med kor?

Får du gå över en åker?

6.

7.

8.

9.

10.

Vad betyder
”inte störa, inte förstöra”

Får du gå nära
ett hus?

Får du plocka
växter?

Får du köra bil
i naturen?

Får du cykla
i naturen?

11.

12.

13.

14.

15.

Får du bada från
någon annans
brygga?

Får du plocka
nötter?

Får du jaga?

Får du plocka
äpplen?

Får du spela musik
utomhus?

16.

17.

18.

19.

20.

Får du plocka svamp?

Var kan du paddla
kanot?

Kan du ställa en
husbil var du vill?

Får du gå genom en
grind där det finns djur?

Får du gå sova många
nätter på samma plats i
skogen?

21.

22.

23.

24.

25.

Får du bryta grenar från
träd?

Får du slänga skräp på
marken?

Får du kissa i skogen?

Får du plocka blommor?

Vad betyder ”fridlyst”?

26.

27.

28.

29.

30.

Får du gå över en
golfbana?

Var får du plocka
svamp?

Får du klättra i träd?

Vad betyder
naturreservat?

Får du klättra i berg?

31.

32.

33.

34.

35.

Var får du grilla?

Får du gå över privat
mark?

Måste hunden gå
i koppel?

Var får du fiska?

Kan du rida överallt?

36.

37.

38.

39.

40.

Vad är en nationalpark?

Får du gå i en skog med
nya, små träd?

Får du elda med pinnar
från marken?

Får du titta på
vilda djur?

Varför ska du inte slänga
skräp på marken?

41.

42.

43.

44.

45.

Kan du lämna mat i
naturen?

Får du ta hem vilda djur?

Kan du ta vatten från
någon annans brunn?

Får alla köpa fiskekort?

Kan du campa i en hage
med kor?

