
UNDERVISNINGSPAKKE 

TEMA 5: FRØBOMBER

Hvad er en frøbombe?

En frøbombe er en næringsholdig 
jordkugle fyldt med frø. I dag forbindes 
frøbomber med “guerilla gardening”, 
som kort sagt går ud på at kaste frø 
og plante planter på steder, hvor man 
“ikke må”. 

Frøbomberne indeholder den næring og 
jord som frøene skal bruge for at spire, 
og når den er kastet skal du kun huske 
at vande den, så kommer der blomster, 
farver og smil i byens gader.

Derudover skal I bruge:
- Vand

- Små spande eller skåle til at blande i.

- En rist eller et stykke stof til at tørre 
jeres frøbomber på.

Indhold:
Størrelsen på en frøbombe?

En frøbombe skal være ca. 2 cm i 
diameter. Bliver frøbomben for lille kan 
det være, at de indeholder for få eller 
ingen frø. Bliver de for store kan de 
begynde at spire før de tørrer.

Lav evt. en skabelon!!

Brug cirklen herover som målestok for 
børnenes frøbomber. Det gør ikke noget 
de kun er 15 mm i diameter, men undgå 
at de bliver større end 2 cm. Rul et par 
eksempler som børnene kan følge. Det 
er typisk lettere for dem hvis de har 
noget konkret at måle efter.

Kære børn og barnlige sjæle :-)

I sidder her med vores undervisnings-
pakke om frøbomber. Vi har samlet alle 
remedier til jer, så det I bare skal gøre er 
at glæde jer til at lære om frø og spiring. 

Når I har rullet frøbomberne skal I 
ud i byen - på gader og stræder skal 
I skabe grønne oaser og farverige 
blomsterbede. Så får vi alle en grønnere 
og flottere by.

Grøn front!!

Team TagTomat

6 Husk at vande! Mere info !!!
Husk at vande, eller få nogen til at vande 
jeres frøbomber hvis det ikke regner. Så 
bliver blomsterne så meget flottere.

Find videoguide til frøbomber og 
mange andre gode aktiviteter på 
www.tagtomat.dk/undervisningpakker.

På vores Forum (forum.tagtomat.dk)  
kan vi hjælpe jer ved at svare på 
spørgsmål, eller I kan se hvad andre gør 
når de arbejder med dyrkning i byen.

Rigtig god fornøjelse med jeres 
undervisningspakke!!

Opskrift ( til ca. 200 frøbomber)
- 4 L Spagnumfri krukkejord
- 1 L Lerpulver
- 50 g Blomsterfrø
- 1 L vand (ca.)

GUIDE - STEP 1-6
1 Lav jordblandingen
Bland jord og lerpulver godt sammen. 
Tilsæt dine frø og fordel dem godt i 
blandingen.

4 Tør frøbomberne
Lad frøbomberne tørre på en rist 
eller et stykke gammelt stof i 1-2 
døgn, enten udendørs i solen, i en 
vindueskarm eller på en lun radiator. 
Frøbomberne skal ligge adskilt uden at 
røre ved hinanden, og må ikke få fugt.

5 Kast frøbomberne
Snup en tør frøbombe med på din 
næste cykel- eller gåtur og kast den på 
jorden på et stykke jord hvor du synes 
der mangler lidt farve og blomster.

2 Opdel og tilsæt vand
Opdel jeres blanding i mindre portioner 
og tilføj nu vand en lille smule ad 
gangen, indtil I får en konsistens I kan 
rulle til små jordkugler.

Pas på at jorden ikke bliver for våd, 
det er lidt som at lave glassur, hvis der 
først er for meget væde er det svært at 
få den til at størkne.

3 Rul frøbomberne
Rul nu kugler ud af din jordblanding i 
en passende størrelse med en diameter 
på maksimalt 2 cm.

Pose med 50 g 
blomsterfrø

Mælkekarton 
med 1 l lerpulver 
og denne guide

Isboks med 4 l 
spagnumfri jord

Ø = 20 mm
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Flere guides og temaer:
www.tagtomat.dk/undervisningspakker


