Nærskogen vår
Oppdrag
Utforsk nærskogen og vis den frem for en annen klasse.

Mål
Målet er at elevene skal oppleve gleden ved å utforske et naturområde. De skal bli
bedre kjent med artene som lever der, og hvordan de lever i samspill med h
 verandre.
Å presentere funnene fra nærskogen, gir øvelse i å videreformidle både kunnskap og
opplevelser.

Oppgaven
Elevene skal
•

utforske livet nærskogen

•

presentere nærskogen for en annen klasse

Å utforske livet i skogen innebærer å besøke nærskogen og gjøre observasjoner. Her
må elevene bruke sansene godt. De må lytte, se seg omkring og granske bakken.
Kanskje oppdager elevene et spor i snøen eller noe spennende i en gammel stubbe.
Tilbake i klasserommet må elevene systematiserer funnene.
Velg et av dyrene eller treslagene og finn ut hvordan det lever i samspill med de andre
artene i skogen.
Det er fint om dere velger en klasse på et lavere trinn å presentere nærskogen for.
Elevene kan lage en avis, en bok eller en utstilling. Eller de kan holde et foredrag.
Femteklasse kan også ta med den andre klassen og være guide for dem i nærskogen.
Finn gjerne på noe gøy! (For eksempel å leke at dere er de ulike dyrene, som dere nå
vet finnes der.)

Innlevering
•

En presentasjon av det dere har laget

•

To bilder (eller korte videoklipp) fra den dagen dere presenterte arbeidet for den
andre klassen

Kompetansemål
Naturfag
•

gjøre rede for hvordan organismer kan deles inn i hovedgrupper, og gi eksempler på
ulike organismers særtrekk

•

utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i
naturen

Norsk
•

presentere faglige emner muntlig med og uten digitale ressurser

•

utforske og beskrive samspillet mellom skrift, bilder og andre uttrykksformer og lage
egne sammensatte tekster

Tips til gjennomføring
Ta gjerne flere turer. Med snø på bakken, er det lettere å se spor og sportegn. Utover våren vil
stadig flere arter dukke opp.
Gjør dere kjent med vanlige spor og sportegn, se lenker og vedlegg. Ta gjerne med
hjelpemidler ut i skogen.
Noter funnene mens dere er ute i skogen. Ta gjerne bilde. Et lurt tips er å legge en fyrstikkeske
ved siden av. På den måten vet dere omtrent hvor stort sporet/sportegnet er.
Ta gjerne med en pose til å samle naturmaterialer. Da kan dere studere det nærmere i
klasserommet, og eventuelt bruke det i presentasjonen/utstillingen.

Dette kan elevene se etter:
•

treslagene i skogen

•

spor i snøen etter ulike dyr (f.eks. hare, mus, elg)

•

sportegn (f.eks. kongler det er spist på, elgbæsj, fjær)

•

mose, lav, sopp (på bakken eller på en trestamme)

•

insekter, edderkopp og andre småkryp (på snøen, i en gammel stubbe)

•

fugler (se eller høre)

Kilde

Beskrivelse

Lenke

Treslag i Norge

Dette er en app som kan lastes ned på
smarttelefon eller nettbrett. Her finner
du alle treslagene i Norge gjennom
fire årstider.

Skogkurs

Trær i Norge

12 plakater med bilder og informasjon
om norske treslag. Ett eller flere treslag
på hver plakat.

Skogkurs

Plakatene er på 50x70 cm og gratis
mot dekning av porto (118 - 185 kr).
Dyresporplakat

Plakat fra Hamar Naturskole som viser
dyrespor og andre sportegn

Hamar kommune

Fuglelyder på smarttelefon

WhatBird er en app som kan hjelpe
deg å kjenne igjen fuglesang.

WhatBird

Kvitre er en app som er fin for å lytte til
fuglelyder.

Kvitre

Fuglelyder på Internett

Et rikholdig arkiv med fuglelyder.

Fuglelyder.net

Samspill mellom arter

En oppgave fra Skoleskogen.

Skoleskogen

Formålet med aktiviteten er å
demonstrere hvordan artene i naturen
lever i samspill med hverandre.
Den kan også brukes til å diskutere
konsekvensene for det biologiske
mangfoldet dersom én art blir borte.

