Ei vise å tenke på
Maj Britt Andersen har ei vise som heter Ballongvisa. Les/syng
denne visa og tenk spesielt over teksten i siste vers. Svar på de to
spørsmålene under.
Hva handler visa om?
Hvorfor er det å kunne dele med hverandre viktig når vi skal jobbe
for en bærekraftig utvikling på jorda?
Ballongvisa
Tekst: Trond Brænne / Musikk: Geir Holmsen

Tenkj om væla var en ballong som æille bodde på,
og ingen folk var fattig ingen rike.
Tenkj om æille hadde samma Gud som æille trudde på,
da ville jorda vøri himmelrike.
For ballonger er slike en lyt vara varsom med,
dom går så lett i sund om itte folk lar dom i fre’.
Og itte kæin vel noen si at halvparten er min,
nå stikk je høl i ballongdelen din.
Å ballongen sku’ sveve høgt på himmel’n i det blå,
og sola skulle varme øss og skinne.
Og vi sku’ rope høgt så hele væla sku’ forstå,
at rettferda i væla snart ska’ vinne.
For ballonger er slike en lyt vara varsom med,
dom går så lett i sund om itte folk lar dom i fre’.
Og itte kæin vel noen si at halvparten er min,
nå stikk je høl i ballongdelen din.
For væla er en ballong som vi sjøl må passe på,
og sjøl om vi er mange må vi dele.
Det skjønner itte vaksne, men det er en masse små
som veit at ballonger bør vara hele.
For ballonger er slike en lyt vara varsom med,
dom går så lett i sund om itte folk lar dom i fre’.
Å itte kæin vel noen si at halvparten er min,
nå stikk je høl i ballongdelen din.

Årringene som vil lure oss
Du kan finne ut hvor gammelt et tre er, ved å telle årringene på stubben.
På bildet under ser du bilde av en stubbe. Tell antall årringer på bilde nr. 1.
Hvor gammelt er treet?

Bilde nr 1

Bilde nr 2

Fra det samme treet har vi laget en stammeskive som er skjært ut litt lenger oppe
på stammen. Se bilde 2. Tell årringene på stammeskiven også.
Er det noen forskjell?
Hvorfor eller hvorfor ikke?

[Skriv her]

Tur i skogen
Samarbeid to og to. Den ene går i blinde, mens den andre er
hjelperen. Hjelperen tilbyr en arm eller hånd å holde i. Å være
«hjelperen» innebærer å lede «den blinde» så godt som mulig,
slik at han/hun føler seg trygg. Prøv å gjøre det uten å snakke.
Etter en stund bytter dere roller.

Hvordan opplevde du naturen da du gikk i blinde?

Mennesket og treet

På hvilke måter er trær og mennesker like?

Hogge trærne i skogen
Når trærne ikke vokser lenger, sier vi at de er hogstmodne. Den som eier
skogen, vil da som regel sørge for at trærne hogges. Kanskje har du selv
opplevd at en skog i nærheten av der du bor, er blitt borte.
I snakkeboblene kan du lese ulike uttalelser som du kanskje er enig eller uenig i.
Hva tenker du selv?

Tenk på fuglene
som bor i trærne.
Hvor skal de gjøre
av seg hvis
trærne hogges?

Selv om vi hogger
trærne, er ikke skogen
borte for alltid.
Etter noen år har det
vokst opp nye trær.

Vi må la skogen stå!
Det er fint å gå tur
og leke der.

Tømmer er en viktig
ressurs. Vi trenger
det for å lage hus, og mye annet!

Hva er mest miljøvennlig?
På bildet ser du saft servert i en plastkopp, et engangs-pappbeger og et glass.
Tenk at du skal velge det mest miljøvennlige alternativet.
Hvilken kopp er mest miljøvennlig?

«Jeg må bæsje!»
Du går tur i skogen, og så kjenner du det, - du må på do!
Hva gjør du da?
Er det lov å tisse og bæsje i naturen?

Her er det reven som har bæsja.

Hvem skal ut

Her ser du grantre, menneske, elg og bil.
Tre av dem har noe til felles. Den fjerde skal dermed ut.
Altså: Bestem hvem som skal ut, og fortell hvorfor.

NB! Her er det flere mulige løsninger,
så det er viktig å begrunne svaret.

Tørrskodd over ei elv
Tenkt deg følgende:
Det er august og klassen skal på fjelltur. Læreren forteller at dere skal krysse ei
elv. Dere passerer elva på starten av turen og det er viktig at alle prøver å
komme seg tørrskodd over elva. Elevene oppfordres til å ta med seg utstyr som
skal hjelpe dem over elva.
•
•
•
•

Jacob tar med et par staver.
Torbjørn tar med to plastposer.
Amalie tar med et par gummistøvler.
Hedvig tar ikke med seg noe ekstra, hun vil putte skoa i sekken og gå
barføtt over elva.

Hvem av disse har størst sjanse til å komme tørrskodd over elva?
Hva hadde du gjort?

Ville dyr og mennesker
I snakkeboblene kan du lese ulike uttalelser som du kanskje er
enig eller uenig i. Hva tenker du selv?

Jeg synes det er
spennende å ha ville
dyr i nærheten der
jeg bor.

De ville dyrene tar
kjæledyrene og
husdyrene våre.

[Skriv her]

Hvis det er ville dyr i
nærheten, blir jeg
redd for å gå ute
mens det er mørkt.

Reven var her før
oss, så vi må tåle at
den er i nærheten.

