En historie til deg
Nå skal du få høre ei lita historie som heter Kjerringa og musungen,
skrevet av Alf Prøysen. Les/lytt til denne historien og svar på de to spørsmålene under.

Hva handler denne historien om?
Historien er skrevet i 1963, men hvorfor er denne fortellingen like viktig i dag?
Kjerringa og musungen
Det var en gang ei kjerring som satt og spant, og
rett som det var, så kom det fram en liten musunge fra et høl ved peisen.
- Nei, men sitter du der du? sa kjerringa.
- Pipp, ja, sa musungen. Jeg skulle spørre fra
mor mi hva du skulle bruke dette garnet til?
- Å, det skal bli trøye til mann min det, sa
kjerringa, - for den gamle trøya har blitt så
tynnslitt at han ikke kan bruke den mer.
- Pipp, så får jeg si det til mor mi da, sa
musungen og smatt inn i hølet sitt igjen.
Men da kjerringa hadde spunnet litt til, så hørte
hu det tasla borti peiskroken, og der satt
musungen igjen.

-

Å, den skal han Passopp få å ligge på i bikkjehuset sitt, for det gamle teppet hans er så
tynnslitt at han kan ikke bruke det lenger, sa
kjerringa.

-

Pipp, så får jeg si det til mor mi da, sa
musungen og pilte bortover mot peisen.

Men den hadde ikke før blitt borte inni hølet
sitt, så satt den på golvet og så på kjerringa enda
en gang.

-

Du kommer igjen du? sa kjerringa.

til
så
sa

-

Ja, det skal du få hvis du vil ha det, sa
kjerringa

-

sa

-

Å tusen takk, sa musungen.
Nå får vi teppe over senga vår, vi òg.

-

Nei, men sitter du der igjen da? sa
kjerringa.

-

Pipp, ja, sa musungen, - jeg skulle spørre fra
mor mi hvem som skal få den gamle trøya til
mannen din når han får seg ei ny?

-

Å, den skal jeg bruke når jeg napper høy
kuene, for den gamle fjøstrøya mi er
tynnslitt at jeg ikke kan bruke den mer,
kjerringa.
Pipp, så får jeg si det til mor mi da,
musungen, og borte var’n.

-

skal få den gamle fjøstrøya di når du får den
gamle trøya til mannen din og han får ei ny?
sa musungen

Men om ei lita stund så satt han ved musehølet
sitt igjen.

-

Å, er det du vil spørre om nå da? sa
kjerringa.

-

Pipp, jeg skulle spørre fra mor mi hvem som

Å er det du skal spørre om nå da?
Jeg skulle spørre fra mor mi hvem som skal
få det gamle teppet hans Passopp når han
skal få den gamle fjøstrøya di, og du får den
gamle trøya til mannen din, og han får ei ny?
sa museungen.

Og musa hoppa …
Å, hei og hi, nå får jeg teppe over senga mi når
jeg skal sove om natta. Og vil du komme på besøk
til meg, så skal jeg komme og møte deg, men ikke
ta med deg katta.

Hva er skog?
Har du noen gang tenkt på det?

Det finnes forskere
som kartlegger hvor mye
skog det er i verden. For å kunne
gjøre det, må de vite hva som er skog,
og hva som ikke telles som skog.
Hva er skog for deg?

Pakke tursekken
Tenk dere at klassen skal på dagstur (5 timer) til et islagt vann.
Første delen av turen er med bil, og det er liten plass til bagasje. Dere blir
delt inn i grupper, og hver gruppe skal ha én sekk på deling. Under ser dere
en liste over hva dere kan ta med dere.
Velg åtte ting som dere vil pakke i sekken for å ha med på turen, og
fortell hvorfor dere vil ha med akkurat disse tingene.
God tur!
Frukt
Sjokolade
Mobiltelefon
Plastikkpose
Sitteunderlag
Kakao
Tørre votter
Håndkle

Matpakke
Kompass/kart
Fyrstikker
Redningsvest
Vann
Lue
Ispigger
Tau

Ingen vet
hvor haren hopper

Det er et uttrykk som heter
«Ingen vet hvor haren hopper».
Klarer du å finne ut hvor haren hopper?

Med snø i skogen, kan vi lett kunne
finne spor etter dyr.

Hva tror du vi kan vi finne ut om dyrene
dersom vi følger sporene?

Harespor er ofte lette å finne i snøen. Hva
kan det skyldes at vi har uttrykket
«Ingen vet hvor haren hopper»?

[Skriv her]

Hvordan vet dyrene
hva de skal gjøre?
Noen ganger kan vi oppdage en haug
med kongler nederst ved en trestamme. Hvis vi da undersøker
stammen, vil vi ofte se en kongle som
sitter igjen i en sprekk.
Da er det flaggspetten som har vært på
ferde.
Flaggspetten kiler konglen fast i
sprekken, slik at det skal bli lettere å få
tak i frøene.
Dette kalles en spettsmie.

Men hvordan har flaggspetten funnet
ut at dette er et lurt triks?

Hvordan vokser et tre?
Under ser du bilde av et grantre. Det er ca. 20 år gammelt. For hvert år vokser
treet noen centimeter. Har du noen gang tenkt over hvordan treet vokser?
Studere dette treet litt og svar på spørsmålene under.

Klarer dere å se at dette treet er ca. 20 år?
Hvordan tror dere dette treet ser ut om 10 år?
Hvor høyt henger sløyfa om 10 år?

Ett tre – mange muligheter
På denne grana sitter det fem forskjellige fugler. De tilhører ulike arter.
I snakkeboblene kan du lese ulike uttalelser som du kanskje er enig eller uenig i.
Hva tenker du selv?
De ulike artene har
tilpasset seg å finne
mat på de ulike delene
av et tre. Ett tre kan
derfor være levested
for mange ulike arter.

Fugler som lever på det samme treet
vil konkurrere mot hverandre.
Resultatet vil bli at én eller flere av
artene vil bli utryddet.

For at det skal bli
mange fuglearter,
må det være
mange ulike trær.

Hvordan vet trærne
at det er vår?
Om vinteren har trærne knopper.
Inne i knoppene ligger blader og blomster godt beskyttet
og venter på at det skal bli vår.

Hvordan vet trærne akkurat når de skal spire?

Lag forslag til hvordan man kan forske på hva som får trærne til å spire.

Hvem hører sammen?
Her ser du korsedderkopp, hoggorm, skrukketroll, pinnsvin, meitemark,
frosk, svart skogsnegl, saksedyr og skogmus om hverandre. Se nøye på dyrene
og tenk gjennom hva du vet om dem. Hva har de ulike dyrene til felles?
Del dyrene inn i grupper slik at de dyrene som er mest like hverandre
kommer i samme gruppe.

Når nabotreet blir borte
Før var det en hel skog. Nå står det noen enslige trær igjen.
Har du noen gang tenkt over hvilken betydning det kan ha for de trærne
som står igjen? Finn ut hvilke av tenkeboblene du er enig eller uenig i,
eller lag din egen tenkeboble.

Så deilig å slippe de
andre trærne!
Nå skal jeg bli et
kjempestort tre.
Det var tryggere å
stå i en skog. Nå
er jeg redd for at
vinden skal blåse
meg over ende.
Trærne de hogde ned var
familien min. Her sto
storebroren min, og litt
lenger borte sto mamma.
Jeg savner dem.

?

