
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser du dyrene? 
Inne i denne skogen skjuler det 

seg maur, hoggorm, elg, tiur, 

hare og rev.  

 

Klarer du å finne dem? 

  



 

Hvor er de om vinteren? 
Når vinteren kommer, må vi mennesker ha på oss ekstra med klær. Vi 

fyrer i huset, og tilbringer mer tid inne. Noen reiser også til Syden. 

På den måten klarer vi oss fint gjennom vinteren. 

Hvordan klarer dyrene seg gjennom vinteren? 

 

               

 

     

  

 

  

 

 

 

 



 

Hvilket tre hilste du på? 
Hvis dere har snø, må dere først løpe en runde i snøen, slik at dere kan gå tur 

uten at sporene etter dere synes. 

 

Gå sammen to og to. Den ene skal ha bind for øynene og gå i blinde (har 

dere ikke bind, bruk skjerf, lue, - eller bare lukk øynene). Hjelperen skal 

lede den blinde trygt fram til et tre i nærheten. Den blinde skal gjøre seg 

kjent med treet, ja, forsøke å danne seg et bilde av hvordan det ser ut. 

Her er det lov å føle og lukte. 

Deretter skal hjelperen lede den blinde fram til startpunktet.  

Oppgave til «den blinde»: 

1) Beskriv treet du besøkte. 

2) Ta av deg bindet for øynene, og finn tilbake til treet du besøkte. 

 

 

  



 

 

Bokstaver i naturen 

Denne orrhanefjæra kunne vært første bokstav i navnet til 

Jens, Johanne, Julie eller Jan. 

Kan du finne noe i skogen som ser ut som ser ut som første 

bokstaven i navnet ditt? 

 

 

 

 

 

 Orrhane 

  



 

Mus 

Her ser du Morten Skogmus og Klatremus Lillemann fra Dyrene i 

Hakkebakkeskogen. På tegningen er de nokså like, men i virkeligheten 

er det ganske stor forskjell på disse to artene.  

 

 

Nedenfor ser du klatremus og storskogmus. Selve kroppen er omtrent like 

lang, men som du ser, er det flere ulikheter, bl.a. ulik lengde på halen. Lag 

en huskeregel som hjelper deg å skille skogmus fra klatremus. Her får dere 

noen stikkord: 

1    9 
2     dobbelt   8  hale   ører   

 

Hva blir regelen?  

klatremus       storskogmus 

 

 

  

  



 

Hvem skal ut? 
Tre av disse trærne har noe til felles. Det fjerde skal dermed ut. 

NB! Her er det flere mulige løsninger,  

så det er viktig å begrunne svaret. 

  

Furu Rogn 

   
Barlind Einer 

 

  



 

Skogbruksredskap 

Her ser du et bilde av et skogbruksredskap fra 1958, med tre ulike 

forklaringer på hva utstyret heter og hva det brukes til. 

Hvilken av disse forklaringene er sant? 

 

 

 

 

Tømmersaks 

Tømmersaksa brukes for å 
løfte tømmerstokker. Etter at 
treet var hogd, ble barken 
fjernet. Dette førte til at 
tømmerstokken ble glatt og 
vanskelig å løfte. Idet man 
løfter opp, får klørne godt tak. 
Trykker man handtaket ned, vil 
gapet på tømmersaksa utvides. 

 

Koieklype 

Skogsarbeiderne bodde på 
koier i skogen mange uker i 
strekk. De var mange, og det 
ble trangt om plassen. For at 
hver mann skulle ha orden på 
sine saker, ble klærne samlet 
med denne kraftige 
«klesklypa» og hengt opp i 
taket på koia. 
 

 

Sikkerhetskrok 

Hesten var en viktig 
arbeidskraft i skogbruket, men 
den kunne være skvetten. Idet 
et tre falt til bakken, kunne 
den bli skremt og løpe av sted. 
Denne kraftige kroken ble 
festet fra hodelaget og ned til 
hestens ben. Så lenge den sto i 
ro, ville alt være greit. Hvis den 
rørte på seg, ville klørne få 
godt tak i hestens ben og 
tvinge den til å stå i ro. 
 

 

 



 

 

Hvilken sti har de valgt? 
Daniel og Anders skal gå fra fotballbanen og bort til bålplassen som klassen har 

laget (rødt punkt i kartet). Det er to ruter til bålplassen, grønn rute og blå rute.  

 Daniel er ny i klassen og ber Anders beskrive vegen. Han svarer:  

Jeg velger ruten som starter med at vi går nordøstover først. Følg traktorvegen 

gjennom to kryss. Du skal holde til høyre i begge kryssene. Fortsett rett frem på 

traktorvegen til du ser en sti på høyre side. Det er stien til bålplassen hvor vi 

skal møtes. Den ligger på den andre siden av berget. Det er ganske bratt opp til 

toppen, men heldigvis ikke så bratt på tur ned igjen.   

Hvilken rute beskrev Anders?  

Hvilken rute ville du valgt? 

 

 



 

Næringskjede 
 

Velg noen av plantene og dyrene og lag en næringskjede. 

  

Grønnspett 

 

  

 

 

Maur 

                

                                     

  

Rev 

Bladlus 

Bjørk 

Meitemark 

Gråtrost 

Blåbær 



Hytte 
Se på bildene. 

Hvordan vil du helst ha det på hytta? 

Hvordan tror du våre valg påvirker miljøet? 

Strøm 

  

Vanntilgang 

  

Vei 

  

Internett 

  

Opplevelser 

  
 


