
Kan du få pladen fuld?
 Gå på opdagelse i området. Se, om du kan finde tingene. Kan du få fire på stribe? Eller måske fuld plade?

Noget bark

Noget hult

Noget brunt

Et gammelt træ

En blomst

Noget hårdt

Noget, der dufter godt

Noget grønt

En fjer

Noget, der ikke hører 
hjemme i naturen

En knop

En sten

Noget blødt

Et blad

En kogle

Noget, der starter 
med ‘E’

HUSK! Hvis I finder noget, der 
ikke hører hjemme i naturen, må I
meget gerne tage det med hjem
i skraldespanden. Det skal ikke 
lægges tilbage i naturen.



Kan du lave musik i naturen?

• Kan I gætte naturens lyde? Luk øjnene og prøv, om I kan gætte, hvad der laver
lydene.

• Prøv at synge som frøerne eller fløjte som fuglene.

• Er der nogle af de lyde, man kan høre i naturen, I specielt godt kan lide?

Hvilke materialer kan tages i brug?
Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke materialer I kan bruge. Hvis
I finder små naturmaterialer, kan I lave en stille melodi. Hvis I har store grene eller
sten, kan I måske spille som et rockband. Husk kun at bruge nedfaldne grene, så I
passer godt på træerne. 

Find naturmaterialer, som I kan lave forskellige lyde med, og se, om I kan spille en 
melodi sammen.

.. at stæren skratter, fløjter og baskermed vingerne? Den er god til atefterligne lyde og kan sige som alt framobiltelefoner til togfløjter og
papegøjer!

Vidste du..



Kan du finde de små krebs på land?

Hvis du kigger i den vilde naturbund under sten, døde grene og blade, kan du ofte finde
bænkebidere og mange andre små dyr.

• Kan du kravle ligesom bænkebidere?

• Kan du finde bænkebidere, der opfører sig forskelligt? Er der nogen, der løber væk eller
ruller sig sammen?

• Kig på bænkebiderne. Kan du kan finde ligheder og forskelle på dem?

Kig dig omkring. Kan du finde nogle bænkebidere?  

HUSK! Bænkebiderne er levende dyr, så pas på dem - både når du tager dem op, og når du sætter 
dem tilbage. Sæt dem altid tilbage, hvor du har samlet dem op, så de kan finde hjem igen. 

Vidste du.. 

..at bænkebidere er meget vigtige for
nedbrydningen af døde plantedele?

..at bænkebidere spiser de blade, der faldertil jorden og deler dem op i små stykker, som svampe og bakterier kan vokse på? Denæringsstoffer, som bladene indeholder, bliver frigjort og holder skovbunden sund.

..at bænkebidere har sine unger i en posepå maven ligesom en kænguru?

..at bænkebidere spiser halvt nedbrudteblade, grene, træstubbe og træstykker?De kan også godt lide alger, svampe oggammel frugt.

..at bænkebidere er krebsdyr, der har
forladt havet og er blevet et landdyr?



Hvor kan I finde insekterne?
I Danmark er der fundet omkring 20.000 arter af insekter, men kan I finde ud af, hvor der 
er flest her i området?

Undersøg noget uberørt natur som f.eks. højt græs, blomster og lignende for at se, hvor mange små 
dyr, der lever der, hvor I kigger. Herefter skal I finde noget passet natur som f.eks. nyslået græs og 
undersøge:

• Hvor mange insekter lever der?

• Hvilke insekter lever der?

• Er der stor forskel på uberørt og passet natur i forhold til, hvor mange insekter I kan finde?

HUSK! Det er vigtigt, at vi giver mulighed for at så mange vilde dyr, insekter og planter som muligt 
kan leve i naturen, da de alle har en vigtig funktion i naturen. I dag er biodiversiteten mange steder
truet, fordi arter uddør, når store arealer, der ellers plejer at være skov eller vild natur, i stedet bliver
brugt til landbrug og beboelse til mennesker.

Byg dit eget insekthus, når du
kommer hjem.

Se hvordan på:
www.jemogfix.dk/insekthus

Byg dit eget insekthus



Hvilket dyr er jeg?
Den danske natur er fyldt med dyr, men hvor mange kender I? Kan I gætte jer frem til, hvilket dyr I 
hver især er?

De andre skal gætte, hvilke dyr der er tale om ved at stille spørgsmål, der kun kan svares ja eller nej
til. Spørgsmålene kan eksempelvis være:

• Spiser du kød?

• Har du fjer?

• Er du grøn?

• Kan du flyve?

• Er du farlig?

• Kan du svømme?

På skift skal I vælge et dansk dyr, som I vil være. Hvor hurtigt kan I andre gætte, hvilket dyr 
personen er?



Sommerens blade 
Gå på opdagelse i området og se, om I kan kende de forskellige blade. Se også, hvem der
kan finde det største, det mindste og det flotteste blad.

Vidste du, at..

..planter skal have vand og

næringsstoffer fra jorden og lys fra

solen for at kunne overleve? For at

skaffe mest muligt lys har træerne

udviklet stammer, så de kan komme

op i højden – op over andre planter.

De har grene, så de kan brede sig

oppe i lyset. Derudover har de

rødder, så de kan opsuge vand og

næringsstoffer fra jorden og stå fast.

Byg din egen plantepresse, når du
kommer hjem.

Se hvordan på:
www.jemogfix.dk/plantepresse

HUSK! Vi skal passe på naturen. Pluk
ikke for mange blade. Se, om I kan findenogle nedfaldne blade eller peg på dem,som hænger på træerne.

Plantepresse

Kastanje

BirkEg
Bøg

Ask



En tur i hækken
Om sommeren ser vi, hvordan hækkene bliver store og grønne i hele Danmark. Der findes 
mange forskellige hække, men har I nogensinde undersøgt hækken og de dyr, som lever deri? 

En ligusterhæk er som et hotel med mange forskellige beboere. Fugle og pindsvin
bruger ofte hækken til at overvintre i, mens en lang række biller og insekter kan skjule
sig i ligusterhækken og senere bevæge sig ud i haven for at gå på jagt efter mad.

Find den nærmeste hæk, og gå på opdagelse i den. I kan både kigge efter små dyr på bladene, 
dyr nederst eller dybest i hækken. Husk kun at undersøge hække omkring posten – ikke 
private hække.

Jo mere tilvokset en hæk er, jo bedremuligheder er der for dyrene.
Har I en hæk derhjemme, som I klipperog passer? Så kan I bruge de afskårnematerialer til kvasbunker, der kan fungere som hule for pindsvinet og være levested for insekter og smådyr.

TIP



Hjælp mælkebøtten videre

Kan I finde en mælkebøtte? Prøv at sætte jer tæt på mælkebøtterne og følg med i, hvem 
der besøger blomsterne. Hvis den er afblomstret, kan du prøve at puste til den og se, hvad 
der sker.

Mælkebøtten er en af de mest almindelige planter i Danmark. Saften kan virke lindrende, hvis
du bliver brændt af en brændenælde, men husk at saften giver brune pletter på både huden og
tøjet, når den tørrer ind. De små nye mælkebøtteblade er sunde og kan bruges i salater eller til
marmelade. Når blomsten er gul, er det for at tiltrække insekter som bier og sommerfugle.

Pollen og videregivelse af frø har stor betydning for plantelivet, så der kan vokse nye planter op. 
Det er det også for mælkebøtten. 

Vidste du.. 
..at mælkebøtten er stærk nok til at vokseop igennem asfalt? I kan se, om der ernogle stærke mælkebøtter på jeres vej

derhjemme.



Kan du lave kunst med naturen?
Lav et billede på jorden ved brug af naturmaterialer. Du kan lave lige det, du har lyst til. 
Lad fantasien få frit løb og brug endelig alle de materialer, du kan finde i nærheden.

HUSK! Brug primært nedfaldne materialer, og pluk kun de ting, du skal bruge. Pluk eller tag 
aldrig så meget, at planten ikke kan vokse videre eller så mus, pindsvin og egern ikke har til mad 
eller overnatning.

Vidste du.. 

..at flagspætten kan hakke med op til 20
hug i sekundet?

..at solsorte kan efterligne lyden af din
mobiltelefon?

..at skovens små pattedyr, såsom mus ogegern, ikke sover vintersøvn? De er vågne hele vinteren, og lever af deres vinterforråd.



Sommerquiz 
Sommeren er på vej, men ved du nok om den solrige årstid? Her kommer 
fem spørgsmål, der gør dig klogere på sommeren. 

1. I juli kan du opleve soldug. Hvad er det?

2. Om sommeren kommer Danmarks farligste dyr frem. Hvilket dyr er det?

3. Hvad er den varmeste temperatur, der nogensinde er blevet målt om
sommeren i Danmark?

4. Hvilket dyr kommer op fra vandet om sommeren og går rundt på land?

5. Den 1. juli står solen op klokken 04:33 og går ned klokken 21:54. Den
31. juli står solen op kl. 05:16 og går ned kl. 21:15. Hvor meget er dagen
blevet kortere fra starten til slutningen af juli?

Svar

1: En kødædende plante

2: Flåten

3: 36 grader

4: Frøer og tudser

5: 1 time og 22 minutter




