
VINTEREN 2021

SKITTENELV 27.1.2021                                           HELGA J. RUDAA



PLANLEGGING SAMMEN MED ELEVENE

Å planlegge sammen med elevene gir en fantastisk motivasjon hos 
både lærer og elever. Ansvarsfølelse for egen læring.

 Vi samtaler om neste tema. Elever og lærer skal være sammen i prosessen. Vi blir 
enige om at vi skal være mye ute. (Vi minner på om hva læreplanen sier, visse 
rammer)

 Elevene kommer med forslag på hva de vil lære /lære om. Dette skriver de på 
lapper, tegner. Jobber alene eller to og to.( Lappene henger vi opp)

 Vi sammenfatter elevenes forslag på tavla. Lærer kommer også med forslag. Hva 
kan vi jobbe med i år og hva kan vi vente med til neste år.

 Lærer lager tankekart, detter skrives ut til neste dag og gjenomgås /justeres.

 Elevene får sitt eget tankekart A3 eller A4 alt etter klassetrinn. Etter hvert som 
aktivitetene er utført farger vi ”bobla ”vår. Stort tankekart henger på veggen . 
Lærer lager oversikt over det vi skal lære og hvordan vi skal jobbe. 

 Vi finplanlegger:  MÅL- INNHOLD(Lærestoff og fag)/ARBEIDSMÅTE-UTSTYR-
EVALUERING

 Vi må også tenke på tidsbruk.





VINTERBOK
 Vi lager bok. Elevene lager sin egen for og bakside som lamineres.

 Vi har satt opp plan for temaet/prosjektet,  boka skal illustrere det vi arbeider med

 Boka kan inneholde logg, innhentet faktastoff, tekster , lesetekster, målinger, 
tabeller, bilder, tegninger, oppskrifter, utstyrsoversikt 

 Tegning fra forsida på VINTERBOKA til elev i 4.klasse



Planter og frø om vinteren.
 Mange frø klarer seg fint gjennom vinteren og flere er faktisk avhengige 

av en kuldeperiode for å kunne spire på våren. Dette er for at de ikke 
skal spire på et ugunstig tidspunkt for eksempel ved mildværsperioder. 
Her nord takler de kulde veldig godt, de jekker ned metabolismen og 
venter på våren. Det er den lave temperaturen som påvirker enzymene 
som driver de biokjemiske reaksjonen i planten. Fotosyntesen og vekst 
stopper opp. Hos noen planter ligger knoppene i hvile om vinteren.

 Trærne står nakne uten blad om vinteren. Det er bladfellinga som gir 
treet noe å gå på om vinteren. Om høsten tar treet tilbake 
næringsstoffer fra bladene og lagrer det de trenger i barken.

 Mikrolivet lever. Mange jordlevende dyr graver seg ned under 
frostlaget. Noen går i dvale, andre lever på rester av mat og energi som 
de har lagret før den kalde vinteren. Noen fortsetter med å bryte ned 
organisk materiale, selv om det går saktere. Noen graver seg ned og 
venter på bedre tider, mens andre legger egg som klakkes når våre 
kommer. Mange bakterier kan fryse uten å ta skade. Noen sopper 
overlever under snøen. 



TRÆRNE OM VINTEREN
 Trærne enten feller bladene (lauvtrær) eller de har utviklet tilpasninger for å tåle kulde og tørke 

som bartrærne. Bartrærne har tykke bladvegger innsatt med kvae og voks. Dette gir det harde 
laget som motstår uttørking. Fordampningsvernet i barnålene er ikke bare tilpasset den 
fysiologiske tørken om vinteren som ikke skyldesvannmangel men at vannet er frosset. Gran og 
furu har dårlig vannledningssystem. De tar ikke så lett opp vann om sommeren heller og klarer 
ikke alltid å erstatte vannet som fordamper gjennom nålene. Beskyttelsen mot frostskader er 
derimot god hos bartrærne. Grana klarer seg godt i -40 grader. Om vinteren når kulda biter kan 
du høre det knitrer, forklaringa kan være at veden krymper og treet slår sprekker.

 Omentrent som bladene på lauvtrærne skifter til høstfarge forbereder treet seg til lauvfelling. 
Treet bryter ned det grønne klorofyllet i bladene og trekker de kjemiske bestanddelene tilbake til 
stamme og røtterer. Det meste av det energirike næringsstoffene oppbevares i røttene til våren. 
Det er om å gjøre for trærne å avslutte vekstperioden tidsnok til at de får utviklet et kraftig vern 
(bark) mot fordampning på de nye greinene før vinteren kommer.

 På et avsagd tre eller stubbe ser du striper som veksler i farge og mellomrom mellom ringene. 
Den lyse veden er dannet om sommeren og den mørke dannes på ettersommeren. 
Årsveksten/årringen består både av mørk og lys del. Skal du studere årringer er det lurt å gni litt 
talkum på stubben da er det lettere å telle årringene. Bruk også forstørrelsesglass, det kan være 
nært mellom ringene.

 Vi ser etter ulike treslag i nærmiljøet. Vi studerer knoppene, greiner og stamme.



VINTERTREET
 Hvilke treslag finner du ute?

 Studer treet: Stamme, grein, kvist, knopp, never, lav, heksekost, rikule, 

kjuke, hvem bor i/under treet,- mål omkrets/høyde, smak

 Snødybde ved treet. Snømållav?

 Lag kullstifter. Fingertykke greiner (rogn gir rette pinner), ca 10 cm lange, 

smi av barken og legg pinnene i en hermetikkboks. Ha folie over 

åpningen, fest med streng rundt og sett denne på hodet i bålet. La stå 

ca ½ time ved god fyr. Pinnene er nå blitt til fine kullstifter 

 Fotografer teet gjennom alle årstider. Tegn med kullstifter

 Hva brukes treet til? Hva kan en bruke tre til? Bruk i tidligere tider?

 Treet som matstasjon og bolig.

 Treet som oppheng for aktivitetsløyper og refleksløyper, feste til labyrinter 

og blindeløyper.



Fugler på foringsplassen
Du bør starte tidlig slik at fuglene blir vant til at de finner mat her. Husk at starter du med foring må du holde på med det te ut sesongen. I byen og bynære områder er det gjerne gråspurv, kjøttmeis og skjæra som først kommer på brettet. Når andre fugler ser aktiviteten rundt brettet eller matsystemet ditt kommer det flere arter. Det er alltid lurt å starte mating før du henger opp fuglekasser, da vil  fuglene lettere flytte inn

Du bør starte tidlig slik at fuglene blir vant til at de finner mat her.

Husk at starter du med foring må du holde på med dette ut sesongen.

I byen og bynære områder er det gjerne gråspurv, kjøttmeis og skjæra som

først kommer på brettet. Når andre fugler ser aktiviteten  rundt brettet

eller matsystemet ditt kommer det flere arter. Det er alltid lurt å starte

mating før du henger opp fuglekasser, da vil fuglene lettere flytte inn.

Husk at du ikke må legge ut fuglemat med salt i! Bruk frøblandinger du får

kjøpt, talgkuler eller lag maten selv. Legg ikke ut mat med mugg.

Dette liker de:

Hampfrø: Kjøttmeis, blåmeis, dompap, gråspurv, bokfink, bjørkefink,

flaggspett

Solsikkefrø: Kjøttmeis, dompap, nøtteskrike, hakkespett, grønnfink

Villfuglfrø: Gråspurv, grønnfink

Havregryn, brødbiter: Gråspurv, gulspurv, due

Talg og spekk: Kjøttmeis, blåmeis, spett,  skjære, kråke

Rosiner er en skikkelig godbit. 



Fugler på foringsplass fortsetter
Lag gjerne din egen fuglemater. Skal du ha brett bør du ha tak over og gjøre det reint med 

jevne mellomrom.

 FUGLEMATERE: Melkekartonger, bøtter, flasker og fuglebrett. Du kan også rulle ei kongle 

eller en dorull i peanøttsmør og så i fuglefrø og sette ut i et tre. 







RYPA    

 Samtal om rypa 

 Se på bilder

 Les om-skriv om-fortell om        

 Se på nettet filmklipp

 Leit etter spor sportegn

 Disseker rypa. Lær navn på alle kroppsdeler.

 Studer fjærdrakt, hode, føtter med pels, klør, vinger, stjert, 

innvoller.

 Finn ut hva rypa har spist, mageinnhold, Se på tarmer, og hjerte



FUGLEKASSE
 UTSTYR: Planke 1,5meter, hammer, spiker(skruer/skrutrekker), målestav, vinkel, blyant, 

bor 3,2mm

 ARBEIDSMÅTE: Legg planken støtt og merk av målene til alle sidene på planken, bruk 

vinkelen når du merker. Sag ut alle 6 delene. Bor hull på 3,2mm i den ene sida ca. 4- 5 cm 

fra toppen. (Hos de yngste elevene hjelper lærer til). Spikre/ skru vegger og gulv sammen. 

Dersom du ønsker  kan du ha papp på taket. Mal eller beis kassa gjerne i en farge som ikke 

stikker seg for mye ut. Fest taket lett slik at det blir lett å ta det av for reingjøring av kassen. 

Ved montering bruk tau eller streng slik at du ikke skader treet. Denne fuglekasse er 

tilpasset kjøttmeis og svart/hvit fluesnapper. Blåmeis og andre meiser skal ha et hull i 

kassa på 2,8mm, gråspurv  4mm, stær og spurveugle 5mm. Ønsker du å kunne følge med 

på hva som skjer i fuglekassa kan du lage pleksiglass i en vegg, eller montere kamera i 

kassen. For å få fugler til området kan du spille av fugletåter med jevne mellomrom i 

området rundt kassen.  Du kan bruke APPen «Kvitre»



Fyr på vinterbålet 

 Fritt til å tenne bål i utmark i Norge  mellom 15. september til 15. april. 

ER det 10 cm snø etter mer om vinteren er det lettest ¨¨ toppfyre 
bålet

 Legget lag kubber på hardtråkket snø, deretter et litt mindre lag 

med kortere kubber på tvers av de andre, Deretter lag på lag oppå 

hverandre i trinnvis pyramide. Lagene må ligge på tvers av 

hverandre. Har du noe våt ved legger du den nederst, da får den 

tørke av glørne. Øverst lager du en liten tipi/samling av tørr 

småkvist/never/oppfliset ved som du tenner på. Legg deg ned,  

vær ditt eget skjold når du skal fyre på. Bålet holder lenge og 

varmer god. 



ISLYKT

 UTSTYR: Ballong, bakebolle/skål, vann, telys

 ARBEIDSMÅTE: Blås opp en ballong og slipp lufta ut av den. Monter 

ballongen på kranen og fyll den med kaldt vann. Lurt å holde i ballongen 

rundt kranen og under ballongen mens du fyller den med vann. Fyll så mye 

vann du ønsker størrelse på iskula. Blås litt luft i ballongen før du knyter for. 

Sett ballongen i ei skål/bolle for å få flate slik at den står støtt.

 Ved -5grader trenger islykta ca. 1 døgn på å fryse. Jo kaldere jo raskere fryser 

den. Ta hull på ballongen og ta ut iskula. Kakk forsiktig på iskula for å få hull 

slik at du får ut vannet, bruk kniv/ saks/ hammer. Bruk litt varmt vann til å 

regulere åpninga på kula.





ISLYKTER
 UTSTYR: Bøtte/spann, boks, vann, telys, gummi/plast hansker, melkekartonger, bokser

 ARBEIDSMÅTE: Sett en boks i et spann, legg noe tungt i boksen så den ligger rolig, Tape gjerne 

med brun kraftig tape boksen og bøtta sammen se bildet. Fyll vann i hulrommet mellom bøtta 

og boksen. Her kan du farge vannet om du ønsker farget lykt. Du kan også legge inn blader, 

kvister, lyng, strå mm. La spannet stå vel et døgn ved -5 grader. Ta ut boksen og sett lys i 

sylinderen.

 Frys is i plasthansker og kartonger. Disse må være frosset helt gjennom, Lag lykter av kuber og 

hender som du setter opp i eget mønster som skulpturer, sett telys mellom disse



RARSKUFFA OG FORSKERKASSA

 Bruk ei skuffe eller kasse. Her samler dere spennende ting dere finner 

ute gjennom året.

 EKS. tørkede ekskrement i små bokser (fra Bedre Naturfag), kvister, 

fjær, skjell, stein, eggeskal, fyrstikkerl…….

 I forskerkassa har dere: Tau, hyssing, målband, målestav, kniver, 

pinsett, forstørrelsesglass, bokser, glass, sporfinnere, plantenøkler, 

trenøkler, nøkler for soner i fjæra og hva du finner her



BLINDELØYPE og AKTIVITETSLØYPE
 Lag bind til å ha frran øynene av tett lærret eller flanellslaken. Det må være noe som kan vaskes på 

60 grader og brukes flere ganger,

 Sett opp løype ved hjelp av tau. Finnes billig tau som dere kan bruke i flere år. Sett opp løype der 
eleven  følger et enkelt tau som går gjennom et kupert terreng. Du kan også sette opp en labyrint 
som eleven skal finne ut av.

 Sett opp aktivitetsløype der eleven enten går alene elle bundet sammen to og to, eller en går med 
bind for øynene og en fører.

Postene kan variere: 

 Føle seg fra til hva som er i posen

 Lukte seg fram

 Smake

 Matstasjon (Twist) Skal ha med papiret til mål.

 Tippe mål, vek, antallt, avstand

 Telle tråder, trær…..

 Skyte på boks

 Opgaver som har med vinteremnet å gjøre









Spor og sportegn:



REGISTRERINGER OG INFORMASJON
1. Fuglevennen.no: Tell fugler ved foringsplass og registrer dere skoler og barnehager kan 

delta 23.1-7.2.2021. Heng opp fuglekasser og registrer dere. Alle kan bli med

2. You Tube mange filmklipp fra fugler på foringsplass i hage eller skog.

3. NRK har egne program om kjøttmeis, dompap, gråspurv

4. Naturvernforbundet.no Hjelp fuglene om vinteren. Disse har også plakater og underlag.

5. Miljolare.no. Registrering av fugler på foringsplassen m m 

 Naturfakta.no (fugler ogdyr)

 Moseplassen.no Pressentasjon av vintergjester på foringsplassen. Fakta om fuglene og 
PLAKAT til å skrive ut

 sln.no       Meiser, alt du trenger å vite

 Norsk friluftsliv.no


