Vinter vid skolan, sida 1

När snön kommer och bäddar in naturen i ett mjukt vitt
täcke förändras allt. Allt ser annorlunda och mysigt ut
med ett snötäcke. Men det är inte så att naturen går till
vila och alla sover. Det pågår en febril aktivitet. När det
är kallt behövs mycket mat och kungsfågeln får ligga
i om den ska hitta 200 spindlar varje timme.
När snön ligger kan man lätt kan se vilka vilda
grannar vi har – de lämnar ju sina fotavtryck i snön.
Helt plötsligt inser vi att räven, rådjuret och grävlingen
inte är så långt borta, inte heller sorkar och möss.
Ta med eleverna ut och upptäck vad naturen har
att erbjuda under vintern.

Här kan du hämta ﬂer tips:
Sveriges lantbruksuniversitets hemsida. Här hittar
du fakta och bilder på alla småkryp i marken
www-vaxten.slu.se/marken/markfauna.htm
Väntande, spännande natur, Rapp.
Året-runt-floran, Holmberg och Rapp.
Trädets knoppar – lär dig känna igen, Rapp.
Spårboken, Bang.

Låna gärna av tipsen på sida 2!

Det finns ett särskilt lärarblad för dig som vill ta
med dina elever till Oset och Rynningeviken. Det
heter ”Vinter i Oset och Rynningeviken” och finns
att hämta på Naturskolans hemsida.
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Vinter vid skolan, sida 2

Förslag på saker
att göra och lära om vintern:
• Vilka djur är egentligen vakna på vintern? Var håller
de till? Gör en vintertavla och låt eleverna klistra in
vinterdjur ovanför och under snötäcket.
• Ta hjälp av en spårbok och gör konstgjord spillning av
trolldeg eller lera. Försök att göra spillningen i naturlig
storlek. Måla bajsarna med vattenfärg och gör en
djurbajs-utställning!
• Låt eleverna rita djurens spår i verklig storlek och gör
egna spårböcker.
• Låt eleverna välja ett vinterdjur och jobba med. Hur
tillbringar djuret vintern? Vad äter djuret? När får
djuret ungar? Hur gammalt blir djuret? Redovisa för
varandra eller gör en utställning.
• Gör en utfodringsplats och se om ni kan locka fram
djuren.

• På vinter är det extra viktigt med bra kläder. Lär barnen
hur de ska klä sig när det är kallt. Det ger trygghet och
gör att de vågar sig ut i naturen även på vintern. Det är
också viktigt för att hålla uppe humöret i gruppen. Om
man fryser och är kall blir allt pest. Barnen blir inte
särskilt mottagliga och naturbesöket blir ingen positiv
upplevelse. De viktigaste reglerna är:
– Se till att de håller sig torra.
– Kläder i lager på lager.
– Mössa! Ett huvud utan mössa är som ett hus med
fönstren öppna. Mössan kan också användas som
ventil om man är jättevarm och måste svalka sig lite.
– Se till att dricka och fylla på energi ofta. Ibland
känner man inte att man är hungrig – men det
märks på humöret!
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