
DEL 2 • Veiledning til kapitlene i elevboka  Spire grønn – veiledning 17

Elevboka side 9
Lesetekst: Vinter
Ord- og bokstavjakt: Plukk ut noen aktuelle bokstaver i teksten, og la elevene telle hvor mange ganger disse forekommer.  
Hvor	mange	ganger	finnes	ordet	«vinter»	på	hele	side	9?	Tell også	med	sammensatte	ord	som	«vinterpels»	og	«vinterdrakt».
Bruk	illustrasjonen aktivt	i	førlesingen.	Hva forteller	bildet	oss?	Mer	utfordrende	lesetekst	finnes	som	kopieringsoriginal.

Fleip eller fakta
denne oppgaven er direkte knyttet til leseteksten. Ta hensyn til at elevene er på ulikt stadium i leseutviklingen. Oppgaven kan 
være nyttig å gjennomgå muntlig, eller man kan bruke den som en quiz i smågrupper etter at man har gjennomgått teksten. 

Skriv navnet på dyra
elevene kan løse oppgaven på egen hånd, men den kan også gjøres lærerstyrt ved at man formulerer gåter:
Jeg	har	tre	bokstaver.	Lyden i	midten	er	E.	Hvem er	jeg?	
Jeg	har	to	vokaler.	Hvem	er	jeg?	
lag flere slike gåter. la elevene lytte ut bokstavlydene og øve seg på å forme bokstavene. 

denne aktiviteten krever litt forarbeid. 

Utstyr: Kongler, hyssing, hasselnøtter, usaltede hakkede peanøtter, hakkede mandler, rosiner, solsikkekjerner, delfia- eller flottfett, papp-
kopp, sleiv og en gryte. nB! Kokosmasse egner seg ikke som fuglemat. 

Fremgangsmåte: Fest en hyssing i konglen. Smelt delfiafettet forsiktig i gryten. dette bør gjøres av en voksen. Bland alt det tørre i det 
smeltede fettet. la det avkjøle seg litt før elevene får arbeide med det. Fordel massen i pappkrus, og la elevene dytte fuglematen godt 
mellom kongleskjellene. dersom dere ikke finner kongler, kan elevene feste hyssingen rundt en fyrstikk som legges godt ned i massen. 
Sett alt til kjøling.

Heng maten høyt opp i et tre eller utenfor vinduet. Pass på at katter ikke kan fange fugl som spiser.

Faglig bakgrunnsstoff 
Vinteren er en vanskelig tid for dyr i skogen. Tilgangen på mat er liten, og mange dyr dør i løpet av vinteren grunnet matmangel.  
Jakt om høsten er tiltak for å holde bestandene nede slik at ikke det blir for mange dyr i skogen som skal spise den samme maten. 
Viltnemda organiserer fôringsplasser gjennom vinteren for å holde liv i bestandene.

noen dyr, slik som hare, røyskatt, snømus og ekorn, skifter farge på pelsen for å skjule seg for fiendene sine. rype får også hvite fjær 
vinterstid. elgen blir grå i pelsen og mister geviret sitt på denne tiden. Musa beskytter seg ved å grave ganger under snøen og være i 
skjul der. 

røtter, frø og planter ligger godt beskyttet under isolerende snø, men barfrost øker faren for forfrysning. Plantene har opplagsnæring 
i røttene som tas i bruk når temperaturen stiger, og frø ligger klar og spirer straks sola gir varme og lys nok. 

Kopieringsoriginaler nr. 8 og 9

Utstyr 
• Ingredienser	til	festmat

for fuglene.
• Stor	brun	papirhare
(kopieringsoriginal).
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Kopieringsoriginal til denne aktiviteten finner du på neste side. 
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Vinter

Hakk usaltete nøtter, frø 
og rosiner. 
Ha alt opp i smeltet delfi afett. 
Rør rundt. Dytt maten inn i en 
kongle. 

Heng opp!
Nå er det fuglefest!

Klipp ut en stor brun hare. 
Lag små kuler av hvitt
silkepapir.
Lim på uke for uke. 
Etter tre uker har haren 
fått vinterpels.

__ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __

Fleip eller fakta? JA NEI

Om vinteren er det lett å fi nne mat.

Om vinteren skifter noen dyr pels.

Det er godt og varmt om vinteren.

Elgen spiser blomster om vinteren.

Plantene sover og venter på våren.

Vinteren er kald.
Vinter er desember, januar og februar.

Om vinteren skifter noen dyr farge på pelsen.
Om vinteren må dyra lete mye etter mat.
Om vinteren sover plantene. 
De venter på våren.

Skriv navnene på dyra

VinterdraktFestmat!

Kopieringsoriginal er tilgjengelig i lærerveiledningen.Oppskrift og fremgangsmåte er tilgjengelig i lærerveiledningen.
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Gi fuglene julegave!
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