
Test din viden om foråret 

1. Hvad karakteriserer foråret?

2. Hvilke måneder er der forår i Danmark?

3. Hvad hedder den hvide blomst, som spirer i foråret, dækker skovbunden og derudover
har fået opkaldt en sang efter sig?

4. Hvad er det, der vokser i skovbunden i foråret, og som mange bruger til at lave pesto?

5. Hvorfor regner det ikke særlig meget om foråret?

6. Kan du nævne et dyr i Danmark, der vågner fra sit vinterdvale, når det bliver forår?

7. Hvor mange grader skal der som minimum være, før det i princippet er forår?

Foråret har for alvor sat sine spor! Hvor meget ved du egentlig om den smukke årstid? Her 
kommer 7 spørgsmål om foråret: 

1.Isen smelter, jorden tøer op, grene og blade springer ud og fuglene synger. 
2.Marts, april og maj.
3.Anemone.
4.Ramsløg.
5.Foråret er en tør årstid, fordi luften på den nordlige halvkugle er på sit laveste fugtighedsprocent.
6.F.eks. pindsvin, hasselmus og

birkemus.
7.Døgnets laveste temperatur skal være mellem 0-10 grader.

Svar



Kan du finde regnormen?

• Hvem kan finde den længste regnorm?

• Regnormen har mange led. Kan du tælle hvor mange?

• En regnorm har et “bælte”, som den bruger, når den skal formere sig. Kan du
finde “bæltet”?

• Kan du finde regnormens mund? Undersøg også om regnormen har øjne og næse.

Prøv at rode lidt rundt i jorden og se, om du kan finde en regnorm.
 

Hvis du graver eller roder rundt med en pind i jorden, kan du næsten altid regne med at finde en 
regnorm under overfladen. Regnorme lever i jorden fordi de ikke kan lide lys. Så hvis du graver dem 
op, vil de altid prøve at gemme sig i jorden igen. Regnorme er vigtige for jorden, da de spiser blade 
og planter, som de omdanner til god muldjord. 

Husk at regnormen er et dyr, der er vigtigt for naturen. Derfor skal du være forsigtig 
og huske at lægge regnormen tilbage i jorden. Regnormen dør, hvis den tørrer ud 
eller bliver udsat for lys i for lang tid. 

Vidste du.. 

...at den forreste del af regnormen
kan leve videre, hvis dens krop ved
et uheld bliver delt i to?

...at regnorme er hermafroditter?
Det vil sige, at de både er hanner
og hunner. Hvis de skal formere
sig, er der dog brug for en mage.

...at der findes mindst 20 forskel-
lige slags regnorme i Danmark?



Smag på naturen
I foråret begynder rigtigt mange planter at spire. Nogle af de nye skud på træer og i jorden kan man spise. 

Gå rundt i området og find planter og skud, som kan spises. 

Mange kender brændenælder, fordi 
man kan brænde sig på dem, men 
de kan også spises. Hvis man vil 
undgå at brænde sig på dem, kan 
man tage fat på de flade dele af 
brændenældebladet. Sørg for ikke at 
ramme kanterne på bladet, da det er 
på disse, man kan brænde sig.

Skovsyre er en plante, man kan 
finde i mange danske skove. Dens 
form minder om en trekløvers, men 
det unikke ved en skovsyre er, at 
den smager lidt syrligt. Find en 
skovsyre og prøv at spise den.

Bøgebladene kommer frem i foråret. 
De er karakteriseret ved, at de har 
små hvide hår langs kanterne. Når 
bøgebladene kommer frem, kan de 
spises, og de smager faktisk bedst 
om foråret, når de er helt friske og 
lysegrønne. 

Selvom man kan spise næsten alt fra
naturen, så er det er vigtigt, at man
ikke smager på svampe man ikke

kender. Nogle svampe er giftige, og
de er svære at kende forskel på.



Hvem tager skraldet?
Der er mange steder i naturen, som er fyldt med affald. Udover at det ikke ser godt ud, kan det også 
skade planter og slå dyr ihjel. Fugle og mus bliver især påvirket af skraldet, hvis de spiser det, fordi 
deres maver ikke kan fordøje det. 

2 uger 2 år 1-5 år 400 år 500 år 500 år 1.000.000 år

Kig på nedbrydningsskemaet og bliv klogere på hvor lang tid det tager at nedbryde skrald i naturen. 
Kan I finde noget skrald i nærheden, I kan samle op?

Næste gang I kommer forbi noget
affald i naturen, så husk at samle det
op. På den måde kan du hjælpe med

at holde naturen ren.

Hundelort Ispapir Plastikposer Aluminiumsdåse Plastikflasker GlasCigaretskod



Hvem har spist af koglen?
Om foråret og sommeren spiser dyr såsom egern og mus gerne korn, bær, nødder og 
frø fra kogler. Men om vinteren er der mange dyr, der kun spiser grankogler, da det ikke 
længere er sæson for bl.a. bær. 

Dyr som egern, mus og spætter går på jagt efter de små frø, der ligger gemt bag koglernes 
skæl. Frøene er fulde af vitaminer og fedt, som er godt for dyrene i en kold vinter. 

Mus Egern Spætte

Gå på opdagelse i området. Kan du finde grankogler med bidemærker fra dyr? 

Forårstip: Vil du lave din egen te af gran, når dukommer hjem?

1. Pluk 4-6 nye granskud fra voksne træer.2. Skyl det plukkede gran, når du kommerhjem.
3. Fordel skuddene i to tekopper og hæld2,5 dl. kogende vand i hver kop.
4. Lad teen trække i 5 minutter, og tag

derefter granskuddene op med en ske.

HUSK! Pluk kun gran fra sorterne ædelgran,gran, lærketræer og fyrretræer. Små
nåletræer- og buske samt taks er giftige.

Pluk kun en lille del af planten, og gør detforsigtigt, så den kan vokse videre.



En natur fuld af farver
Om foråret spirer det overalt i naturen, og man kan derfor se mange flotte farver. 

HUSK! Hvis I finder noget, der ikke hører hjemme i naturen, må Imeget gerne tage det med hjem iskraldespanden.

Gå på opdagelse i området og se hvor mange ting du kan finde i forskellige farver. Kan du få pladen fuld?



Kan du høre fuglene synge?
Kig op. Kan du finde fuglehuset? Det sidder i ca. 2 meters højde. 

• Er der nogle fugle, der flyver til og fra reden? Kommer de med redemateriale?

• Lyt godt efter. Er der fugle og unger i fuglehuset? Hvor mange fugle kan du høre?

• Kommer fuglene med mad til deres unger?

Hvornår tages fuglehuset i brug? 
Du vil kunne se, at fuglehuset er taget i brug, når der flyver fugle ind med redemateriale. Størstedelen 
af fugleæg lægges i starten af maj. Nogle fuglearter får to kuld og lægger derfor æg igen i midten af juni. 
Når fuglene har fået æg, bliver der stille, fordi de skal ruge æggene ud. Du vil kunne se hanfuglene flyve 
til reden med maden til den rugende hunfugl. De fleste mindre fuglearter har en udrugningstid på 25-35 
dage. Selve udrugningstiden afsluttes med, at fugleungen gennembryder æggeskallen.

Hvornår kan du se og høre fugleungerne?
Når fugleungerne er ruget ud, vil der komme ekstra aktivitet omkring fuglehuset, da de voksne fugle skal ud 
og hente mad til ungerne. Du vil kunne begynde at høre fugleungerne fra midten af maj. De fleste fugle-
unger bliver i reden i omkring to uger, og vil derfor begynde at forlade deres rede omkring starten af juni og 
midten af juli. 

Du kan bygge dit eget fuglehus, og
høre fuglene synge hjemme i din

egen have. På dette link kan du se
en lille film af hvordan du bygger

fuglehuset: 

www.jemogfix.dk/fuglehus

Byg dit eget fuglehus



Brug naturen og lav dit eget kunstværk
Skab dit eget kunstværk på jorden ved brug af naturmaterialer og lad fantasien få frit 
løb ved at bruge de blade, blomster og grene, som findes her i foråret. Del meget gerne dit 
billede med os på Instagram med #Naturløb2022.

HUSK! Når I finder naturmaterialer til jeres kunstværk, så brug kun de ting, som I kan finde på 
jorden eller evt. blomster eller blade fra planterne. Knæk ikke levende grene af træerne, da 
det kan være svært for træet at vokse videre. Vær også opmærksom på, at I ikke ødelægger 
skjulesteder for smådyr. 



Byg en labyrint

Lav en labyrint af pinde eller andet naturmateriale. Kan I finde ud af 
labyrinten?
• Kan I lave labyrinter i forskellige sværhedsgrader?

• Kan I bruge områdets træer eller sten som ekstra forhindringer i
labyrinten?

• I kan også prøve at gennemføre labyrinten ved at bevæge jer som
bestemte dyr, f.eks. som en krabbe eller kænguru.

• Se, om andre har lavet labyrinter før jer og se, om I kan finde ud.
Byg gerne videre på andres labyrinter, så labyrinterne enten bliver
lettere eller sværere.

Foråret byder altid på en masse naturmaterialer, der er faldet af træer og buske. Kan du 
bruge dem til at lave en labyrint? Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke mate-
rialer I kan bruge. 

Vidste du, at regnorme laver labyrinter
i jorden?

Regnorme kan ikke lide lys og tåler
ikke at tørre ud, så derfor bor de

nede i jorden, hvor de laver gange,
der ligner labyrinter. Regnorme spiser
visne blade og andre rester fra plant-
er og døde dyr, som de trækker med

ned i jorden.

Knæk ikke levende grene af træerne, da det så kan være svært for træerne at vokse videre. 
Brug i stedet materialer, der allerede ligger på jorden. 



Dyst mod dyrene
Det hurtigste dyr i Danmark er en hare. Haren kan løbe 80 kilometer i timen. Det vil sige, 
at den kan løbe 100 meter på 5 sekunder. Det er hurtigere end verdensrekorden for 100 
meter sprint. 

Sammenlign jeres løb og hop med de danske dyr i kasserne til højre. Hvor mange dyr kunne 
du slå?

På 5 sekunder kan de forskellige
dyr nå at løbe:
• Hare: 111 meter
• Rådyr: 65 meter
• Egern: 65 meter
• Skovmus: 21 meter
• Hugorm: 8,5 meter
• Løbebille: 4 meter
• Tudse: 1,5 meter

Se her hvor højt de forskellige
dyr kan hoppe
• Husmus: 30 centimeter

• Hare: 50 centimeter

• Egern: 60 centimeter

• Ræv: 75 centimeter

• Rådyr: 1,5 meter

Prøv at løbe så langt I kan på 5 sekunder. Når I har fået pusten igen, så prøv at 
hoppe så højt, I kan.




