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Lektionsplanering
En stare blir till – från ägg till flygfärdig fågelunge

Visa filmen

Diskussionsfrågor

Dela gärna upp gruppen i mindre grupper och låt eleverna tillsammans svara på frågorna.
 
 • Hur skulle du vilja beskriva en stare? Visa gärna en bild av en stare och skriv upp karaktärsdragen.

 • Finns det någon annan fågel den brukar förväxlas med? Titta på en bild på en koltrast och peka ut  
 skillnaderna och likheterna. 

 • Har staren några fiender? Vem eller vad - är egentligen största fienden till fåglar? Är det andra djur  
 eller människan?

 • Var bygger staren sitt bo?

 • Är staren en flyttfågel? När brukar den komma till Sverige?

  • Om man vill ha mer fåglar omkring sig, där man bor, hur kan man göra då?

 • Varför börjar de flesta starar ruva äggen samtidigt?

 • På våren sjunger hanen extra starkt och mycket. Varför?

 • Vad menas med att en fågel ”häckar”?
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Diskussionsfrågor fortsättning 

 • Hur många dagar ruvar honan?
 
 • Hur många dagar tar det innan ungarna lämnar boet?

 • Hur sköts matningen av de nykläckta ungarna? Hjälper båda föräldrarna till?

 • Varför fraktas ungarnas avföring bort från boet?

 • I filmen ser man starens ungar när de är nykläckta och knappt har något dun, vad tycker du att de  
 påminner om för annat djur då?

 • Vad är en ”kloaköppning”?

 • Hur gamla är ungarna när de lämnar boet?

Grupparbete

 • Gör ett grupparbete om staren. Presentera t.ex. utseende,  
 levnadssätt, föda och fortplantning. Sök fakta på bibliotek,   
 Internet etc. Presentera sedan arbetet på stora ritblock, som   
 hemsida, serietidning, utställning, bok, tidning, film eller
 som en pjäs för klassen.
 • Bygg en fågelholk i kartong, eller i slöjden. Den i kartong   
 kan du inte hänga ut men det kan bli ett konstverk att hänga  
 upp. 
 • Gör en mobil där du hänger upp olika fåglar som du ritat.

Lite om holkar

Genom att bygga fågelholkar kan du hjälpa fåglar att hitta bra boplatser där de kan lägga ägg och få ungar. 
Hösten är bästa tiden på året att sätt upp nya fågelholkar, men det går även bra under vintern. 
Nya holkar som hängs upp på våren blir sällan bebodda första sommaren, utan fåglarna väljer hellre en äldre 
holk att bygga bo och lägga sina ägg i. Holkarna fungerar även som övernattningsutrymmen för fåglar som 
stannar kvar över vintern. Det finns fina ritningar på nätet.

Länktips:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stare
http://www.fageln.se/art/stare.aspx
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