
Svampejagten… 
 

Her i efteråret har et af temaerne i vores ældste gruppe af børn – salamanderne, været svampe.  

Det begyndte med at vi på vores ugentlige opdagelsesture i skoven fandt forskellige svampe, og vi 

pædagoger iagttog, at en del af børnene var ret optagede af dem. Vi fandt svampe, som vi studerede, og et 

sted i skoven fandt vi også en heksering. Det førte til en samtale, hvor adskillige teorier om, hvorfor det 

mon hed en heksering blev fremført.  

Derefter besluttede vi pædagoger at ugen efter ville vi gå på tur udelukkende med det formål at finde 

svampe – og nogenlunde samtidig fik vi voksne øje på de første parykblækhatte, som skød op af jorden i 

græsset ved vores køkken / bærhave. 

Ugen efter gik vi på svampejagt – det blev en fantastisk tur! Vi fandt et væld af forskellige svampe, og 

børnene kunne næsten ikke få nok, der var svampe i mange størrelser og mange farver. Nogle få kunne vi 

artsbestemme, men ellers kiggede vi blot på dem og undersøgte om de havde porrer, lameller eller rør. 

Turens absolutte højdepunkt blev da vi fandt ”almindelig stinksvamp” / ”præstepik” – både som hekseæg 

og udviklede svampe. Der var virkelig noget for alle sanser både syn, lugt og følesansen, og fantasien med 

SKØNNE ord! Præstepik, stinksvamp og hekseæg.        

Da vi kom hjem fra turen lagde vi alle svampene ud på papir, for at lave sporebilleder. – og så lå de også 

fremme, så børnene kunne se mere på dem, og nogle forældre blev også hevet med hen til de skønne fund 

om eftermiddagen.  

En uges tid efter svampeturen, var vores parykblækhatte ved at være store. Så gik jagten igen ind, denne 

gang med det formål at samle svampe til suppe. Vi talte igen om navnet på svampen ”paryk”, ”blæk”, ”hat” 

– hvad er det?, og hvorfor mon svampen hedder det?  

Efter vi havde plukket svampene hjalp nogle af børnene med at gøre suppen klar, mens andre tændte bål 

og lavede dej til ”fladbålbrød”. Sidst på formiddagen kunne vi smage resultatet – en skøn suppe, som alle 

smagte på, og langt de fleste syntes smagte dejligt.  

Senere i efteråret kom der et tilbud fra grønne spirer om at vi kunne få et grosæt til østershatte, og det har 

vi taget imod. De er blevet passet og plejet med kaffegrums og nu er første portion er plukket, og den 

næste er vist på vej. Børnene glæder sig til at få suppe igen.  

 


