Lektionsplanering

sid 1

Vinter- och stannfåglar

Vintern är en hård tid för fåglarna. Det finns ungefär 240 fågelarter i Sverige varav sextio arter stannar
kvar under hela året.

SE FILMEN

1. Varför tror du att vissa arter stannar kvar i Sverige?
2. Vilka faror finns för de fåglar som flyttar?
3. Nämn 5 arter som är stannfåglar.

4. Fåglar känner ju inte till landsgränser – de kan flytta inom områden. Domherren är en art
som gör det. Ta reda på fler fåglar som flyttar inom Skandinavien under vintern.
5. Vilken fågel är den vanligaste arten vid fågelbordet? Vilken är
tvåa och vilken är trea?

6. Vad vet du mer om talgoxen? Vad äter den? Är den ”snäll” mot
andra fåglar? Hur stor är den? Varför kallas den talgoxe?
7. Hur skiljer man talgoxen och blåmesen åt?

8. Det finns fåglar som även äter insekter under vintern. Var hittar
de insekterna? Ta reda på några arter.
9. Hur klarar en liten fågel kylan under vintern? Fötter och ben,
fjädrar?
10. Varför tror du man genomför en fågelräkning varje år?

11.Hur går en fågelräkning till? Varför det viktigt att man gör räkningen på samma sätt varje
år?
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Fågelkryss

Lodrätt				
1. Knackande fågel			
2. Spelar i skogen			
5. Brukar nybörjare kallas		
8. Anses vara tjuvaktig		
9. Kan även finnas i näsan		
						
						

Vågrätt
3. Brukar sitta i flockar på tak
4. Symbol för julen
6. Sjunger vackert
7. Fågel som i Bohuslän kallades blindmes
9. Anses som klok
10. Bullälskande stadsfågel
11. Vanligast vid fågelbordet

Kreativa uppgifter
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Gör en informationsfolder

Skriv ned tio olika stannfåglar som finns i Sverige på vintern. Rita eller klipp ut bilder på fåglarna.
Skriv en beskrivande text om varje fågel.

Gör en väggtavla med vinterfåglar

Rita eller klipp ut vinterfåglar. Gör ett träd och placera ut dem där. Skriv lite informationstext om fåglarna. Man kan också ta in ris från skogen och hänga upp fåglarna som en mobil från riset.

Gör ett fotocollage av fåglar som finns i din närmiljö

Ta bilder och skriv lite om varje fågel.

Gör din egen fågelmatare

Ta ett mjölkpaket. Skär ut en öppning. Under öppningen gör du ett hål för att kunna få in en pinne. Där
ska fåglarna kunna sitta och äta – eller ta sats för att hämta frön. Dekorera mjölkpaketet fint.
Du behöver ett mjölkpaket, små träpinnar, lim, giftfri färg, knappar till ögon eller något liknande.
Bild på bygget

