Hovedoppdraget

Greier du å se sporene
etter dyr og fugler?

Kåre Kråke er spent på om du greier å finne spor etter
tre forskjellige ville dyr og fugler?
Dyr og fugler kan legge igjen mange ulike spor! Fotspor,
hår, fjær, bæsj eller spor etter der dyrene har spist!
Hvis man følger nøye med i naturen kan man lære mye
om hvordan dyr og fugler lever!
Ta bilder av sporene du finner. Hvilken art dere tror de
tilhører?

Innlevering innen 30.
oktober (lenke kommer!)
Mer kunnskap:
Vedlagt hefte om spor og sportegn (kommer)
Film: Spor og sportegn på barmark (kommer)
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Deloppdrag: Vi lager!

Lag ditt eget
fotspor!

Kåre Kråke utfordrer deg til å lage ditt eget spor!
Slik lager vi: Dere kan velge om dere vil tegne eller
forme et eget dyrespor av modelleire eller trolldeig!
Du kan velge et hvilket som helst spor fra ville dyr eller
fugler!
Tenk over: Hvor mange tær skal sporet vise? Skal det
være synlige spor etter klør? Hvor stort er sporet?
Tips: Bruk sporheftet for å lære deg hvordan sporet
ser ut! En linjal kan hjelpe deg til å lage sporet i riktig
størrelse! (Hefte kommer!)
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Deloppdrag: Vi leker!

Greier dere å hoppe
som en hare?

Kåre Kråke lurer på om du har lyst til å leke hare?
Haren går ved å sette bakføttene fremfor fremføttene,
før den hopper videre. Dermed vil bakføttene til haren
være fremst i sporet!
Slik er leken: Dere er harer som skal hoppe rundt for å
finne mat i naturen. Bruk en sandkasse hvor sporene
deres blir synlige!
For å få bakbena (føttene) forbi frembena (hendene),
må dere sitte på huk og hoppe fremover.
Se på sporene etterpå! Hvem hoppet lengst?

Visste du at haren
kan hoppe hele 6
meter langt?
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Deloppdrag: Vi undrer!

Hvorfor har
dyrene så
ulike spor?

Kåre Kråke lurer på om du noen gang har tenkt på det:
Dyrenes fotspor og bæsj er veldig ulik fra art til art.
Elgbæsjen ligner ikke noe på en revebæsj - og
bjørnesporet er veldig ulikt et ulvespor!
Hvorfor er de så ulike?

Fasit for de voksne: Ville dyr og fugler har i mange,
mange, tusen år tilpasset seg til ulike levesett gjennom
evolusjon. Noen dyr spiser bare planter, mens andre
bare spiser kjøtt. Da blir bæsjen ulik. Noen dyr har klør
for å få bedre grep på bakken, mens andre bruker
klørne til å grave i jorden med.

Se på noen dyrespor. Hvorfor
tror dere dyret har slike spor?
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Førskoleoppdrag!

Vi støper ekte
dyrespor!

Kåre Kråke lurer på om du som snart skal begynne på
skolen har lyst til å få en ekstra utfordring?!
Spor du finner kan man ta en avstøpning av med gips
for å kunne spare på dem til senere!
Her finner dere fremgangsmetode!
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