Räkna en spindels ögon

Plocka blommor och ge till någon

Sova ute

Se en orm

Klättra i ett träd

Tälta

Hålla en bärfis

Rita i sanden på en strand

Läsa en bok i naturen

Höra en kungsfågel

Göra en tavla av sånt som ligger på stranden

Teckna av något i naturen

Se en havsörn

Gå barfota i dagg

Se en stjärna falla (meteor)

Höra en uggla

Ta ut ett frö ur en kotte

Ha picnic

Höra en koltrast

Plocka brännässlor och göra nässelsoppa

Härma en fågels sång

Åka skridskor på sjöis

Äta ett maskrosblad

Höra ditt eget eko

Paddla kanot

Göra en snöängel

Gräva upp maskar

Ro en eka

Bygga en snölykta

Göra ett halsband av växter

Rida på en häst

Bygga en snögrotta

Flyga drake

Spåra i snö med skidor

Låta en snöflinga smälta på tungan

Hoppa i vattenpölar

Göra upp en eld ute

Åka pulka

Äta ett äpple direkt taget från ett träd

Sitta vid en eld ute

Bygga en snögubbe

Hitta en vandringsstav

Sitta vid en eld ute i mörker

Ligga på marken med kroppen täckt av snö

Plocka vilda hallon

Smaka på harsyra på vintern

Gå runt en sjö

Låta ett frö gro

Smaka på stensötans rot

Se ett rovdjur i naturen

Äta något du själv odlat

Smaka på klöverblommans nektar

Gå ut i naturen när solen går upp på sommaren

Blåsa maskrosfrön

Dricka björksav

Se två trollsländor som parar sig

Hitta figurer i molnen

Tälja en grillpinne

Bygga ett sandslott

Hitta vägen med karta och kompass

Tälja en barkbåt

Titta på månen med kikare

Hitta en fyrklöver

Vissla med ett grässtrå

Titta på en fågel med kikare

Svinga sig i ett rep i ett träd

Göra en båt av ett vasstrå

Se körsbärsträden blomma

Samla småkryp

Plocka blåbär

Se en vild älg

Springa två kilometer

Plocka svamp

Fotografera en fjäril

Tillverka pil och båge av pinnar

Fiska

Fotografera ett höstlöv

Se spår från olika däggdjur

Bada i en sjö

Ligga på marken med kroppen täck av löv

Bygga en koja

Bada i havet

Ligga på marken med kroppen täckt av sand

Se en larv utvecklas till fjäril

Tvätta händerna i en skogssjö

Gå upp på ett högt berg

Gräva ett djupt hål

Titta under vattnet med cyklop

Hålla en padda

Samla på fina stenar

Tvätta händerna med vitmossa

Hålla en groda

Titta på ett berg med förstoringsglas

Rensa en fisk

Sitta på en stubbe i skogen

Se att trädens knoppar är olika

Äta en fisk som du själv fångat

Balansera på en trädstam

Plocka, steka och äta kantareller

Se ett skatbo

Sätta en ”lönn-näsa” på näsan

Se en solnedgång utan att ha en
mobiltelefon mellan dig och solen

