Hovedoppdraget

Klarer du å finne tre
forskjellige fugler?

Kåre Kråke lurer på om du klarer å finne tre forskjellige
fugler? Du kan bruke både øynene og ørene. Hvilke
farger har fuglen? Hvor stor er den? Kanskje du legger
merke til hva slags lyd den har?
Tips: Form hendene som en enøyd kikkert (monokular)
og se gjennom med det ene øye mens du lukker det
andre. Da er det enda lettere å se hvordan fuglen ser ut.

Innlevering innen 2. oktober

Mer kunnskap:
App som gjenkjenner fuglesang (Whatbird)
App om fugler i nærmiljøet (Appstore | Google Play)
Fugler i tilknytning til vann (Arter på nett - Artsbestemmelse)

#naturoppdraget

Deloppdrag: Vi lager!

Bli med og lage
fuglemat!

Kåre Kråke lurer på om du har lyst til å lage fuglemat
som kan henges ut til vinteren? Her har du tre tips!
1. Rosinhjerte:
1. Klipp opp tynn ståltråd (ca 25 cm).
2. Tre på rosiner og form et hjerte.
3. Bind en løkke av hyssing øverst.
Rosinene kan også gjerne byttes ut
med rognebær, gamle brødbiter eller
noe annet godt.

2. Kongler med
peanøttsmør og solsikkefrø
Finn noen tørre kongler. Kjøp inn
peanøttsmør uten salt (fås på større
dagligvarehandel eller helsekostbutikker).
Fuglene tåler ikke så mye salt.
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1. Sett på en hyssing på toppen av konglen.
2. Smør konglen med peanøttsmør.
3. Rull den i solsikkefrø.

4. Oppbevar den gjerne i et kaffefilter eller en eske frem til den
henges ut. Da blir det ikke så mye søl.

3. Mini-kornnek
Kjøp inn et vanlig kornnek (lettest å få tak i
rett før jul).
1. Klipp opp kornneket i korte stilker.
2. Bind det sammen med hyssing, og lag
en hank til å henge det opp i.

Tips: Pynt gjerne med en sløyfe og
gi fuglemat i gave!
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Deloppdrag: Vi leker!

Skal vi leke «alle mine
fugler»?

Kåre Kråke lurer på om du har lyst til å leke «alle mine fugler,
kom hjem og spis»?
Slik er leken: Det velges ut en som skal være rev (voksen?)
og en som er fuglemor. Det lages to linjer med en avstand på
20 meter. Barna stilles på en av linjene, mens fuglemor stiller
seg på den andre. Reven stiller seg midt mellom linjene, med
ryggen til barna. Så ropes dette:
Fuglemor: «Alle mine fugler, om hjem og spis»
Alle fuglebarna: «Vi tør ikke»
Fuglemor: «Hvorfor?»
Alle fuglebarna: «Han spiser oss»
Fuglemor: «Kom likevel!»
Alle barna løper, og reven forsøker å fange dem. De som blir
fanget blir til rever. Slik fortsetter leken til alle er tatt.
Variasjoner: Rope over bare de som har røde klær på seg
(rødstruper/dompaper), alle som har gult på seg (blåmeis/
kjøttmeis), svart (kråker, svarttrost mv), hvitt (måker) osv.
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Deloppdrag: Vi undrer!

Hvorfor kan fuglene
fly?

Kåre Kråke lurer på om du noen gang har tenkt på det:
Hvorfor kan fuglene fly? Hvorfor kan ikke vi
mennesker fly?
Tips: Prøv med armene om du klarer å lette. Prøv med
et papirfly og se om det går bedre.
Etter at dere har hatt en samtale om dette, ta gjerne en
titt på denne videoen som forklarer hvorfor:
Hvorfor kan fuglene fly? (Video på Youtube)
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Førskoleoppdrag!

Kan du være en
fugleforsker?

Kåre Kråke lurer på om du som snart skal begynne på skolen
har lyst til å få en ekstra utfordring?! Vi skal forske på fugler!
Slik gjør du: Print ut bingoarket som ligger som et vedlegg.
Her finner du bilder av vanlige arter som finnes i hele Norge.
Men det er også noen valgfrie arter. Kryss av artene dere ser
mens dere er på tur. Barna kan ha med en blyant og gjerne
farger, så kan dere forsøke å tegne de valgfrie artene.
Klarer dere å fylle en rad? Klarer dere hele arket?
Tilbake i barnehagen kan arket klippes opp i enkeltarter. Sorter
artene etter:
1. Størrelse.
2. Farge.

3. Formen på nebbet. Klarer dere å tenke ut hva fuglen
spiser ved å se på nebbets form?

Mer kunnskap:
Om nebb (www.snl.no)
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