Bogstavjagt i Østerhøj Naturpark
Vi har fordelt 5 poster rundt omkring i området i Østerhøj Naturpark. I behøver ikke at tage dem i
rækkefølgen her, men jagten bliver lettere, hvis I læser teksten til hver post grundigt. Hvis I printer
Bogstavjagten ud, anbefaler vi, at I printer i farver.

Sten post
Find Ballerup Kommunes højeste punkt, det er hele 48 meter over vandoverfladen. Ved en stor sten, en
god udsigt og en mark med heste lige ved siden af. Ved I hvor I skal gå hen? Tag et kig på ”Østerhøj
Naturpark” skiltet – eller brug vores lille skattekort nederst.
Når I står på stenen og kigger mod togsporene, ser I nogle elmaster – hvor mange er der?
Hver mast repræsenterer et bogstav i alfabetet, vi skal bruge bogstaver fra de 4 master der er markeret på
billedet. Hint ”billeder kan snyde”, hold øje med ”skjulte” master.
Tæl fra venstre à

I kan notere dem her.
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Skilte post
På strækning fra den nye grussti og mod fårefolden
møder I en masse ”rigtige” skilte. På 5 af disse
skilte har vi markeret et bogstav – så det gælder
om at holde øje. Skiltenes placering er også
markeret på vores skattekort med rødt.
Kan I finde dem?

Eksempler på skilte
I kan notere bogstaverne i kasserne.

Den nye grussti post
Vidste I, at Østerhøj Naturpark har fået en ny, lækker grussti? Grusstien finder I ved at gå ned for enden af
Buestræde eller Jægerstræde. Stien fører jer igennem de flotte marker. Når I bevæger jer ned af grusstien,
så møder I en hul træstub. Der ligger også nogle sten, find de 4 vi har skrevet et bogstav på. Hold øjnene
åbne, kig grundigt efter og se, om I kan finde de 4 bogstaver. Hint, I skal gå samme vej tilbage ad stien.
OBS. LAD DE 4 STEN LIGGE.
Noter bogstaverne her.

Fodboldbane post
Fodboldbanen er et dejligt sted at samles på en lun dag og spille fodbold, eller måske endda rundbold.
Vi har gemt 4 bogstaver på nogle af målene. Et lille hint ”målene er i farver”·
Hvis bogstaverne er forsvundet, kan I få små hints på sidste side.
Skriv bogstaverne her.
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Rebus post
Alle de bogstaver, I har samlet ind eller samler ind, kan danne en sætning. For at kunne skrive sætningen
kan I få hjælp af en Rebus. Den er gemt i et vindue i en lejlighed på Østerhøjvej. Denne lejlighed ligger
nederst og i én af de eneste blokke i området, som har en elevator. Og bare rolig, lejligheden er tom, så I
må gerne kigge ;-)
Vores rebus kan hjælpe jer med at danne en sætning af de bogstaver, I har samlet eller omvendt, så kan
den hjælpe jer med at finde de bogstaver, I skal bruge ved posterne.

Held og lykke, og rigtig god fornøjelse!
Manja og Kim
Legehjul

Skattekort

X à Poster
X àSkilte (se Skilte posten)
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Hints til Fodboldbane posten
- Hvad er forbogstavet på det, I træder på?
- Her på banen spilles en masse bold, hvad er forbogstavet på den bold man
bruger til rundbold?
- I skal også bruge det femte bogstav i ordet ”rundbold”.
- Når banen ikke bliver brugt til boldspil, er der mange hunde der bruger banen
til leg. Hvad hedder hund på engelsk? I skal bruge det første bogstav.

Rebus facitliste

Tip, lav din helt egen rebus på Rebuz.dk
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