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för barn, barnasinnade och pedagoger
Text och bild: Sara Kåll-Fröjdö
Byaföreningen Älvbyarna i Östra Korsholm rf.

N

n?

rm
in n
å ng a
f
v
a splö

s

Hu

på

d en

h

id a
s
är

Om den här boken
Omställning betyder att tillsammans arbeta för en hållbar framtid och söka lokala lösningar på globala problem. Inre
omställning innebär att personliga värden och värderingar stöder ett gott och hållbart liv och på så vis en hållbar
framtid. Det handlar om att tillsammans hitta mindre och större lösningar för en tryggare och hållbarare värld för
våra barn.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
För dig som arbetar med barn och miljöpedagogik är det viktigt att komma ihåg att inte svartmåla framtiden och
skuldbelägga barnen för miljöproblem som inte är deras fel. Se till att barnen känner sig delaktiga och att de kan
åstadkomma saker. Positiva upplevelser i naturen ger motivation till att ta hand om sin omgivning. Att lära sig att
uppskatta äventyret runt hörnet i trollskogen, att ta hand om och reparera de saker du har, att byta saker med varandra eller återanvända saker istället för att köpa nytt är en bra början.
Att lära sig I miljön, OM miljön och FÖR miljöns bästa, med en grund i positiva upplevelser i naturen (som blir minnen
för livet) är ett bra utgångsläge för miljöpedagogik (Palmers trädmodell, i t.ex. Cantell 2004).
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Om barnen har frågor som du inte vet svaren på, så ta reda på tillsammans. Bli en medupptäckare! Ge barnen bekräftelse och visa att deras frågor är viktiga. Hitta barnet i dig själv och tillåt dig själv att vara genuint nyfiken. Bland de
mest fantasifulla av idéer kan det finnas lösningar på framtidens utmaningar. Var en förebild, barn lär sig av vad du gör. Gör saker tillsammans och hitta glädjen i de små sakerna i
livet: varm saft i termosen, reflexorientering en ruggig kväll, en läskoja av filtar på gården
med en hög biblioteksböcker eller ett äventyr på cykel med picknik till en plats ni inte besökt förr. Ta med barnen t.ex. för att plocka ved, skörda grönsaker och bär, göra mat och
använda matrester, tillverka kompost och så frön på våren. Det är bra att få en känsla för
kretslopp och veta varifrån mat och energin till att värma upp våra hus och vårt vatten
kommer. Har ni inte själva djur, fråga om ni får komma på besök till någon som har djur
och hjälpa till att ta hand om dem.
Den här boken är tänkt att motivera och inspirera er att rädda världen just
hemma hos er, i er lilla del av den. Här finns utmaningar och saker ni kan göra
tillsammans, bakgrundsinformation och tips på temahelheter för er som arbetar som pedagoger. Boken kan lika gärna användas hemma, i daghem, förskola
eller nybörjarundervisning. Texten riktar sig till en vuxen läsare, men boken kan
läsas av barn och vuxna tillsammans. Bilderna inbjuder till att upptäcka små
detaljer för de som ännu inte kan läsa.
Det här materialet har kommit till genom ett landsbygdsutvecklingsprojekt
hos Älvbyarna i Östra Korsholm rf. Titta längst bak i boken om du vill veta
mer om oss. Det finns en superhjälte i oss alla – nu är det dags att plocka
fram henne eller honom!
Korsholm, september 2019
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Dag
Och inte engångskärl, eller hur?

Naturutfärder
under året:

(klarar ni av att göra alla de här under ett år?)

□□ Utfärd där ni tar er över ett dike eller en
bäck
□□ Utfärd där ni bygger en koja
□□ Utfärd där ni gör upp eld
□□ Utfärd där ni plockar upp skräp
□□ Utfärd till en trollskog

□□ Utfärd där ni letar extra fina pinnar
□□ Utfärd där ni räknar hur många olika
fåglar ni ser
□□ Utfärd där ni äter matsäck på ett fint
ställe
□□ Utfärd en blåsig dag

□□ Utfärd där ni tittar på snöflingor

□□ Utfärd med regnkläder en JÄTTEREGNIG dag

□□ Utfärd där ni klättrar på stenar

□□ Utfärd till ett ställe där man får springa

□□ Utfärd där ni inte tar ett enda foto och
inte tar fram telefonen

□□ Utfärd till en plats med ett roligt namn

□□ Utfärd där ni lägger er ner och vilar och
tittar upp på himlen
□□ Utfärd till en spännande plats
□□ Utfärd till ett ställe är man kan plocka
fina stenar

□□ Utfärd där ni ber en gäst komma med
□□ Utfärd med pannlampor när det är
riktigt mörkt
□□ Utfärd till en fin trädgård
□□ Utfärd där ni tittar på myror

□□ Utfärd till en bäck, å eller älv

Vinter är allt från slaskmörka dagar till stjärnklara och smällkalla nätter, takdropp
och skare som håller från morgonen, snösmältning och vårkänslor. Håll koll på inomhustemperaturen på vintern, det är bättre att klä på sig än att värma upp husen
allt för mycket. Ät mat efter säsong: inhemska rotfrukter och bär, saft och sylt från
frysen. Bakdagar och bok- och brädspelbytardagar är perfekta för dagar under de
långa veckorna mellan jul och påsk. Träna på att byta och reparera saker i stället för
att slänga bort och köpa nytt. Det finns pysselmaterial på loppis!
Naturen vilar på vintern. På landsbygden tog vi människor det också lugnare förr i
världen, det fanns ingen el så att vi kunde ha lamporna tända alla långa vinterkvällar. Ofta satt man tillsammans, reparerade och tillverkade saker och pratade. Man
”kurade skymning”. Gör en tidsresa en kväll, släck lamporna och gör något tillsammans utan TV, telefoner och dator!
Vintern är en utmaning för djur och växter. Det är svårare att hitta tillräckligt med
mat och det behövs mer energi att hålla sig varm riktigt kalla dagar. En del djur är
beroende av att det finns mycket snö, andra får det svårare att hitta mat om det är
riktigt mycket snö. En del djur går i dvala eller sover vintersömn, en del flyttar söderut, andra gör matförråd och många insekter övervintrar som ägg eller puppor. När
klimatet förändras får en del djur det svårt att anpassa sig till förändrade förhållanden. När ni lägger märke till de spår som djuren lämnar efter sig, kan ni leva er
in i deras liv på vintern. Genom att hjälpa dem genom den svåraste tiden på året
tränar ni empati.
Det är extra viktigt att gå ut också de dagar när det är slaskigt eller kallt.
Vi mår så mycket bättre av ens en liten stund ute. Ofta blir utfärderna
på de dagar det är riktigt äventyrsväder med slask, regn, kyla eller blåst
faktiskt de man kommer ihåg som de roligaste utfärderna under året.
En gemensam utmaning och en spännande utfärd är att sätta upp
en presenning som regntak, dricka varm saft och hitta på en saga
tillsammans.
Och ni, testa om ni klarar av att använda så lite förpackningsplast
som möjligt under en månads tid! Använd till exempel papperspåsar eller påsar ni sytt själva.

(Hur många myror hittar ni på den här sidan?)
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Det behöver inte vara för varmt. Klä på er mer inomhus i stället!
Att värma upp hus och vatten kräver mycket energi. Man kan spara energi genom
att se till att det inte läcker värme (se till att det inte drar vid lister eller att ni vädrar med öppet fönster mitt i vintern), man kan klä på sig lite mer inomhus på vintern (man behöver inte gå barfota och med shorts inomhus när det är jättekallt
utomhus) och man kan elda med ved i kamin eller vedhäll om man har en sådan.

□□ Ordna bokbytardag
□□ Baka morotssemlor
□□ Gör en reflexstig (och ordna pannlampsorientering)
□□ Titta på stjärnorna (och lär dig åtminstone två nya stjärnbilder)
□□ Ät EXTRA MYCKET inhemska rotgrönsaker (testa tre nya recept)

Att göra:
•
•
•
•

Utse en person per vecka till
lock-detektiv. Lock-detektiven
påminner om att ha locket på
när man kokar något på spisen
(för då kan man koka på lägre
värme och spara energi).

•

Att fundera på:
•
•
•
•

Mät temperaturen under och ovanför snön (snö isolerar både ljud och temperatur) en kall dag
Ta en yllesocka som inte har par och gör den till en handdocka eller käpphäst.
Använd knappar, pärlor och garn till hår/man – ni hittar fint material på loppis, köp inte något nytt!
Gör en läskoja av filtar och ha högläsningsstund
Titta tillsammans på hurudana temperaturer det är på andra ställen i världen
just nu
Lägg ljummet eller varmt vatten i flaskor och testa på att isolera dem med
olika material. Klä flaskorna med t.ex. papper, plast, bomull, jeanstyg, ylle,
fårskinn, snö och aluminiumfolie. Placera ut dem i kylan och mät temperaturen på vattnet efter en stund. Gissa på förhand vilken flaska ni tror håller
värmen bäst!

Vilken temperatur tycker ni är bäst inomhus?
Hur ser era favorityllesockor ut? (Ha en yllesockdag, alla tar sina favorityllesockor på)
Vad betyder det att stoppa sockor? Känner ni någon som kan stoppa sockor?
Är det skillnad på om man är mätt eller hungrig när det är kallt?

Temperaturkoll

Håll tillsammans koll på temperaturen en vecka:

Jag/vi
Inbjuder härmed

Dag

Till

Måndag
Tisdag
			

dagen

/		

Onsdag
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Torsdag

			Plats
Välkommen!

Fredag
Lördag

Hur många rotfrukter hittar du på den här sidan?

Söndag

Inomhus
(grader C◦)

Utomhus
(grader C◦)

Väder
(beskriv med
egna ord)

HUR HITTAR DJUREN MAT PÅ VINTERN?
Att fundera på:
•
•

Vad är fördelarna och nackdelarna med att flytta till varmare länder respektive stanna kvar i Finland över vintern
för fåglar?
Vad är fördelarna och nackdelarna med att sova vintersömn eller gå i dvala över vintern?

Att göra:
•

•

•
•
•

Placera ut en saltsten i skogen (fråga skogsägaren om lov och be en jägare om hjälp). Många däggdjur (älg, rådjur, vitsvanshjort, hare och skogsfåglar) behöver salt! Besök saltstenen och leta spår i snön. Vem har varit
där?
Lägg torrt hö i en papperssäck, strö lite salt (havssalt) på och bind fast
den upp och ner vid ett träd, så att snöret trycker om mitt på säcken. Placera säcken på tillräckligt låg nivå så att hararna räcks till den. Dra ut lite
hö! Besök platsen med jämna mellanrum och fyll på hö om det tar slut.
Får ni lov av en skogsägare kan ni fälla några små aspar (trädplantor) så
att de ligger på marken, ovanför snön. Harar tycker om att äta knoppar
och bark!
Gör fågelmatsblandning (se recept nedan). Har ni koltrastar som besöker
fågel matplatsen, kan ni lägga ut äpplen eller rönnbär som ni haft i frysen
sen hösten.
Strö ut fin sand eller fint grus, gärna under en tät gran eller ett litet tak, så
att inte snön täcker sanden/gruset. Många fåglar behöver små sand- och
gruskorn för att smälta maten.

Leta ljud under snön!
Snön isolerar ljud. Många små
gnagare rör sig under snön på
vintern, dels för att snön isolerar för kylan, dels för att
rovdjuren inte hittar dem så lätt. Testa ni också! Ställ en
väckarklocka på väckning och lägg den i en påse. Göm
påsen under snön (se till så att det inte syns att man grävt
ner något) före klockan ringer. Lek att ni är rävar. Hittar ni
”skogssorken” som piper?

Ma n-ka n-göra-u
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Fågelmatsblandning
Smält kokosfett på svag värme tillsammans med en klick smör. Titta i köksskåpet om ni hittar frön,
nötter och flingor som har passerat bäst-före-datum. Havregryn går bra att blanda med. Ta sådana frön,
nötter och flingor som inte har salt, socker eller kryddor. När fettet smält så tar ni bort det från värmen
och blandar i nötterna, fröna och flingorna. När blandningen inte längre rinner, utan börjar bli fast igen,
så kan man lägga den t.ex. i en sköljd och torr mjölkförpackning eller i en lerkruka med en bit kartong
för hålet i bottnen. Bind fast en snörstump i kartongen så kan ni lätt hänga upp lerkrukan upp och ner.
Låt stelna på en sval plats och häng upp i ett träd. Har ni blandningen i ett mjölkpaket, dra av en bit av
förpackningen runt blandningen längst ner, vartefter fåglarna äter upp blandningen. Man kan också
virka ett nät av snöre av naturmaterial och sätta klumpen med fett och frön inne i nätet. Vill ni ha lite
fest för fåglarna kan lägga ut pepparkaksformar på en plåt täckt med bakplåtspapper. Klicka smeten i
formarna, se till att den inte är för rinnig utan har hunnit stelna tillräckligt. Tryck fast en ögla med snöre
av naturmaterial så länge smeten är mjuk. Har ni frysta rönnbär i frysen kan ni trycka ner dem som
dekoration.
Obs! En vuxen ska hela tiden stå nära när man smälter fett. Lämna aldrig fettet utan övervakning och ha en brandfilt i närheten! Fettet behöver bara nätt och jämnt smälta. Ni kan också
göra fågelmatsblandningen på fältkök utomhus, men kom ihåg att röra er försiktigt runt fältköket (och välj en ”övervakare” som hela tiden håller koll och påminner andra om att fältköket
finns på marken). Ha en släckningsfilt i beredskap. Det sprättar varmt fett om det regnar eller
droppar våt snö ur träden, så det är bra att välja en torr dag eller ha fältköket under tak!

□□ Pimp my Spark (och sparkrace)
□□ Ha termosfest
□□ Gör någon glad på vändagen (utan att köpa något)
□□ Gör en utfärd där ni letar så många spåravtryck i snön
som möjligt
□□ Gör en lista på tio saker du blir glad av att göra (som du
inte köper och som inte använder el) och gör åtminstone
tre av dem

Fundera på:
•
•

Vilka saker blir du riktigt, riktigt glad av? Så där
att man blir varm i magen.
Om man vill göra någon annan glad, vad kan man
göra då (annat än ge presenter eller köpa saker)?

		ISKONST

REGNSKYDD för slaskiga äventyrsdagar
Att rigga upp ett regnskydd är en perfekt samarbetsövning för små och stora människor. Ta en presenning och
veckla ut den i skogen (eller på gården om det finns träd).
Alla tar tag i kanterna på presenningen, nu kan ni tillsammans bära presenningen över stock och sten. Hjälp varandra genom att varna för stenar och rötter, så att ingen
snubblar. Kom överens om fyra träd på lämpligt avstånd
från varandra och spänn upp presenningen mellan dem
med hjälp av ett snöre i varje kant. Leta efter en käpp
som är lite längre än presenningens höjd ovanför marken. Placera käppen stående mitt under presenningen
och lägg t.ex. ett sittunderlag mellan käppens spets och
presenningen så att ni inte får ett hål på presenningen. På
det här sättet rinner regnet av presenningen och samlas
inte ovanpå den. Placera sittunderlägg på marken och
sätter er ner!

Det finns oändligt många sätt att variera iskonst. Experimentera, bara fantasin sätter gränserna! Här finns några exempel:
• Samla naturmaterial (pinnar, kottar, torra blomställningar, torkade bär, ris och annat fint, men kom ihåg att
inte bryta av levande kvistar eller plocka mossa, lavar eller tickor som sitter fast. Placera ut materialet t.ex.
i ugnsplåtar, kakformar, ämbar eller andra fina formar fyllda med vatten. Vill ni hänga upp era konstverk
kan man placera en snörstump i formen så att en ögla sticker upp. Använd t.ex. stenar för att tynga ner
snörändan. Ta snöre av naturmaterial (t.ex. sisalsnöre/hampasnöre), så gör det inget om det lämnar kvar
på marken där det får förmultna. Låt formarna stå utomhus i kylan tills de fryser. Ta in formarna i värmen
en liten stund för att få loss konstverken.
• Skölj ur, torka och spara förpackningar, t.ex. mjölkpaket, filburkar och yoghurtburkar och fyll dem med
vatten. Vill ni ha färg så går det att använda livsmedelsfärg eller saft (rödkålssaft, rödbetsspad och
blåbärssaft ger mycket färg). Låt mjölkpaketen stå utomhus i kylan tills de fryser. Använd klossarna
t.ex. till byggstenar. Det går bra att ”limma” ihop dem med lite blöt snö (ta in lite snö i värmen en
stund om det är en kall dag).

Recept för extra sega vintersåpbubblor
När det är riktigt kallt och inte blåser så är det roligt att blåsa såpbubblor utomhus. Såpbubblorna fryser till is. Vill ni se det på nära
håll, så blås en såpbubbla och fånga den hel på öglan ni använt för
att blåsa den. Titta på den r i k t i g t noggrant. Efter en stund så
börjar den frysa till is, som ett riktigt tunt äggskal.

Ni kan:
•
•
•
•
•
•

Sitta tysta en stund och lyssna på hur det låter när regnet/slasket träffar presenningen
Fundera på varifrån det blåser, om det blåser?
Fundera på var skogens djur finns när det regnar/slaskar
Dricka varm saft som ni haft med i termos
Hitta på en saga tillsammans, ni kan dramatisera den med hjälp av naturföremål som får vara ”skådespelare”. Vill
ni ha en scen, så ta med en vit duk som ni lägger på marken!
Hitta på en saga tillsammans med hjälp av platta stenar där ni ritat eller satt fast en bild på ena sidan av stenen.
Lägg stenarna med bildsidan neråt. En i gången tar en sten och fortsätter sagan med hjälp av bilden.

1 del vatten
1 del diskmedel
½ del vit sirap
En skvätt glycerol (fås från apotek)
Blanda ihop ingredienserna, men gör det försiktigt så att det inte
börjar löddra. Låt stå en bra stund innan ni börjar blåsa bubblor.

INBJUDAN till REFLEXORIENTERING
Plats:
Snöformar och kallsnö
Lös snö som packas ihop blir hård efter ett par timmar. När snöflingorna packas tätt går de sönder och fastnar i varandra. Det här kan
man också utnyttja om man vill göra snöskulpturer när det inte är
blidsnö. Packa snön i en låda utan botten och låt stå ett par timmar.
Lyft bort lådan. Nu har ni en hård fyrkant av snö som ni kan använda för att göra en snöskulptur. Använd t.ex. skedar och bordsknivar
för att forma era konstverk. En gammal ovass såg är också bra att
använda.
Mus
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		Ta med pannlampa

			eller ficklampa!

(Leta reflexer på loppis - kom ihåg att plocka bort dem ur skogen sen!)

Våren är en tid för omställning. Ljuset återvänder och det känns bra att städa undan, rensa ur, reparera, ta hand om
saker och så frön för sommaren. Det är viktigt att komma ihåg att ta det lugnt och varva ner också på våren, fast livet
och takten i samhället ofta rullar på i en allt snabbare takt fram mot sommaren. Det är lätt att inbilla sig att tro att
man har bråttom.

Pimp my Spark
Ta en egen sparkstötting, eller fundera på om ni kan göra någon annan glad och fixa upp deras sparkstötting.
Ni kan t.ex.:
• Putsa medarna (genom att t.ex. dra dem av och an på grus)
• Måla om sparkstöttingen
• Fäst flera reflexer (reflexer hittar ni på loppis) eller dekorationer på sparken
• Virka eller sticka och trä på eller linda runt trädetaljerna
• Fäst en korg eller lampa (leta på loppis) på sparken
• Lägg en fårskinnsfäll på sitsen och turas om att skjutsa varandra
• Ha ett sparkrace. Gör en bana först och gör en svart-vitrutig flagga av t.ex. ett gammalt, söndrigt lakan eller
bordsduk och svart tygfärg. Vifta med flaggan i form av en åtta vid målgång!

Ta med liggunderlag en stjärnklar natt och
lägg er ner på rygg och tänk på att jorden
snurrar runt sin egen axel i en hastighet
av 1674 km/h vid ekvatorn och runt solen i
en hastighet av 107 200 km/h. Pirrar det i
magen?

Vackra, kalla marskvällar och -nätter kan man ännu titta på stjärnor och se norrsken. Titta noga på stjärnorna och säg
hej då åt dem för ett tag, de syns först på sensommaren igen! Ta med något varmt att dricka och gör en utfärd en
klar och vindstilla marskväll. Hör ni ugglor? Det här är den tiden på året när ugglehanarna lockar honor till sig, det är
därför de hoar om kvällarna och nätterna.
Snösmältningstider betyder pölar och rännor, hjälp våren på traven och gör
rännor som tömmer smältvattenspölar på gården. Gör en utfärd
till ett dike, en bäck eller en å. Titta på vårflödet! Testa i vattenrännorna hur bra olika saker flyter och hur snabbt de flyter.
Allt smältvatten rinner via diken och bäckar ut i älvar som
rinner ut i havet. Vårt hav är känsligt, så det är viktigt att
göra vad vi kan för att vattnet som rinner ut i havet är rent
vatten. Konstruera ett vattenhjul och undersök hur mycket
kraft och energi det finns i rinnande vatten! Vårsolen är stark.
Testa på att konstruera en solfångare, kan ni värma upp vatten
med den?
Ett vårregn är vårstädning i naturen. Klä på er regnkläder och
gummistövlar och gå ut i regnet och hoppa i pölar. Ha vattenkrig
(men se till att de som inte vill vara med får titta på i lugn och
ro) med regnkläderna på!
Det är dags att ta fram cyklarna och reparera och underhålla dem. Tvätta cyklarna och smörj kedjorna, se till att
alla reflexer finns och att bromsar och växlar funkar. Känn
på ekrarna i hjulet, är de spända och bra? Gamla använda
tandborstar är bra att putsa med! Gör i ordning en tillfällig
cykelverkstad och bjud in någon som är bra på att skruva.
Nyvaknade och vårhungriga insekter behöver vår hjälp.
Det är bra att ha växter som blommar tidigt på våren.
Bygg fågelholkar och sätt upp dem – det tar inte länge
innan ni har hyresgäster. Känner ni någon som skulle behöva hjälp med något? Eller finns det något ni
tycker att borde göras, men ni klarar inte av det på
egen hand? Ordna talko - och ät något gott tillsammans
efteråt!

Ma n-ka n-göra-u t ma ninga r i

SOL OCH VATTEN
BYGG EN SOLFÅNGARE

I en solfångare omvandlas energin från solen till värme. Testa om ni kan bygga
enkla solfångare själva! Har man vatten i svarta rör så värms vattnet upp fort.
Också luft värms upp inne i svarta rör. När vatten eller luft cirkulerar via de
svarta rören så värms de upp. Ni kan också ta en låda och måla den svart och
sätta ett glaslock på. Sätt en liten mugg med vatten inuti. Hur varm tror ni att
den kan bli? Hur mycket moln kan det vara för att solen ändå ska värma?
Testa olika dagar!
Att fundera på:
Var är det varmt och var är det kallt? Mät temperaturen på olika platser.
Varför är det varmt i skuggan och varmt i solen? Placera ut saker med
olika färg och olika material i solen. Vilka känns varmare och vilka känns
kallare? Känn med kinden mot trädstammar, på olika sidor om trädstammarna. Känn på släta träd och skrovliga träd. Känns de varma eller kalla?
Ställ ut vatten i glas i solen, ha underlag i olika färg under glasen. Mät
temperaturen eller känn med ett finger efter en stund. Finns det skillnader i temperatur?

□□ Bygg en fågelholk och sätt upp den
□□ Gå ut en vacker marskväll när det inte blåser
och lyssna på ugglor
□□ Ha en klädbytardag
□□ Konstruera en solfångare
□□ Så tomatfrön

Mått för fågelholkar

VATTENHJUL

Bygg ett vattenhjul och undersök hur mycket kraft det är i
strömmande vatten. Ni behöver ett äpple, en tom mjölkkartong och en pinne. Klipp ut fem
rektanglar ur mjölkkartongen. Tryck in
dem i äpplet (titta på teckningen här bredvid)! Trä pinnen genom äpplet. Prova tillsammans vattenhjulet i en bäck, å eller i ett dike eller
häll på vatten med en vattenkanna eller hink. Häll på vatten med olika hastighet
och titta noga hur hjulet snurrar.
Att fundera på:
Hur ska ni placera vattenhjulet så att det snurrar bäst? Kan man bygga vattenhjul på något annat
sätt? Testa! Klipp ut olika stora rektanglar och testa om det har betydelse för hur vattenhjulet snurrar. Testa med olika många rektanglar. Hur tror ni att man få el från vattenhjulet? Jämför med en
dynamolampa som finns på en cykel! Fundera på årstiderna – tror ni det går olika bra att göra ett
vattenhjul under olika årstider? Varför?

Holk			
Hål			
Standardholk 		
30 mm			
Småmesar 		
25 mm 			
Stare			
50 mm			
Talgoxe, gråsparv, pilfink 35 mm			

Djup			
250-300 mm		
250-300 mm		
300-400 mm		
250-300 mm		

Botten
110x150 mm
110x150 mm
150x150 mm
150x150 mm

Småmesar: entita, svartmes, blåmes
Djup räknas från hålets nederkant. En djup holk ger skydd!
Ta reda på hur stora holkar man ska göra för ugglor, tornsvalor och knipor. Ta reda på hurudan holk trädkrypare och fladdermöss vill ha!

Odla krasse i äggkartong

Det är enkelt att odla krasse inomhus. Lägg lite vikt hushållspapper i hålen i en äggkartong. Strö över krassefrön
(smörgåskrasse) och vattna. Placera äggkartongen ljust. Se till att det hålls fuktigt, vattna varje dag! Krassen gror
snabbt och efter ca en vecka kan ni skörda. Smörgåskrasse kan man äta som den är, eller t.ex. strö över sin smörgås
eller knäckebröd.

POLLINERARE

Bihotell, bivattnare och humlebo

Växter behöver pollineras för att göra bär och frukt – och frön till nya växter. Pollinering
betyder att pollenkorn från ståndaren på en blomma överförs till pistillens märke på en
annan blomma. På det här sättet uppkommer en helt ny kombination av gener från två olika individer. Det finns växter som kan sprida sig med hjälp av rötter, men då är de kloner
(d.v.s helt identiska genetiskt sett). Pollineringen är en förutsättning för att det ska bli nya
frön, och bär eller frukt som finns runt fröna. En del växter pollineras med hjälp av vind
eller vatten, men de flesta växter pollineras av djur. Av de djur som pollinerar växter är de
allra flesta insekter. Djuren letar efter mat (pollen eller nektar) på blommorna, då fastnar
pollen på djuren och överförs från blomma till blomma. Växterna som behöver pollineras
av insekter har utvecklat olika sätt att locka pollinerare till sig, till exempel så kan de ha
rikligt med söt nektar (sug på den nedersta, ljusa delen av de små röda flikarna på rödklöverns blommor för att smaka på klövernektar, den är söt och god), stora och färggranna blommor eller en doft som lockar till sig insekter. Några växter lurar till sig insekter
genom att blomman ser ut som en insekt. En stor del av den mat vi människor äter är
beroende av insektpollinering. Om antalet pollinerare minskar, så minskar mängden skörd.
Ett äppelträd kan ha en massa blommor, men det blir ändå inte äpplen om det inte finns
pollinerare. Inte heller får vi blåbär, jordgubbar, smultron eller lingon utan pollinerare.

Hjälp solitära bin och getingar genom att göra färdiga bon
åt dem! Olika arter väljer olika boplats, men de vill gärna ha
något slags hål eller tunnel. Borra hål av olika diameter i en
stubbe eller en bit av en trädstam. Det är roligt för barn att få
träna på att använda borrmaskin med hjälp av en vuxen! Hålen
kan ni borra huller om buller. Hålen ska inte gå helt igenom,
de ska vara minst 5 cm djupa och mellan 3 och 10 mm i diameter. Man kan lägga hönsgaller på framsidan av bihotellet,
så kan inte hungriga fåglar äta upp larverna. En annan variant
är att ta en bunt av ihåliga stjälkar och binda ihop dem. Den
här bunten med ihåliga stjälkar kan man hänga upp under ett
fönsterbleck eller under något annat litet tak som ger regnskydd. Placera ut bihotellen på en solig plats, eftersom insekterna vill ha en varm plats för sina larver. Ser ni att några
hål är ”igenmurade” så vet ni att ni har fått hyresgäster. Har
ni tur så får ni ett tapetserarbi som hyresgäst! Tapetserarbi
tapetserar sin bohåla med noga utskurna bitar ur blad. Ni
kan göra en bostadsannons eller reklam för ert bihotell: rita
och skriv tillsammans!

Bin är våra viktigaste pollinerare. Det finns många olika arter. Humlor är ett slags bin,
de hör till en grupp av bin som kallas långtungebin (för de har långa tungor och når ner
i djupa blommor). Honungsbin som människan har som husdjur för att producera honung
är bara en av alla arter. En del bin (som honungsbina) bildar samhällen där bina hjälps åt att
ta hand om boet. Hos andra arter så är det bara honan som sköter om boet. De här arterna
kallas solitärbin. Solitärbin är viktiga pollinerare. Det finns hundratals olika arter av solitärbin här hos oss. Bin och humlor är fredliga varelser. Getingar hör till en annan grupp än bin.
De vuxna getingarna äter nektar (och pollinerar växter), men de fångar också små insekter
och insektlarver som mat åt sina egna larver. Bina ger pollen åt sina larver. Getingar kan
också vara antingen getingar som lever i samhällen eller vara solitära getingar.

Det är viktigt att hjälpa pollinerarna, för de hjälper oss att få mat. Bygg ett
bihotell för solitärbin och ett humlebo för humledrottningar, så och plantera växter som bina tycker extra mycket om och gör en bivattnare när det är
torrt ute! Speciellt viktigt är det att ha växter som blommar tidigt om våren
när det inte finns så mycket mat för de nyvaknade bina. Humleblomster
är en vårblomma som pollinerare tycker riktigt mycket om. Kom ihåg att
det finns en massa andra insekter än pollinerare som är viktiga för oss.
Det finns en mängd insekter som bryter ner döda växter
och djur, så att näringsämnena frigörs. De luckrar
upp och blandar om jorden när de rör sig, så att
växter trivs bättre. Det finns en hel del insekter
som äter andra insekter, på det viset blir det
inte för mycket skadeinsekter. Till exempel
nyckelpigor lönar det sig att ta hand om, de är
rovdjur som äter bladlöss och andra småkryp
som gärna äter våra odlingsväxter.

Humledrottningen övervintrar och
bygger på våren ett bo på eller i marken. I boet lägger hon ägg.

Gör ett bo av en upp-och-ner-vänd blomkruka gjord i lera, som ni gräver ner en bit i jorden. Lägg lite torrt gräs inne i blomkrukan. Placera
lerkrukan så att hålet är skyddat för regn, till exempel genom att ni
placerar några stenar som ett litet tak.
Också bin behöver vatten, speciellt sommardagar när det inte regnat
på länge och inte finns så mycket vatten i naturen. Lägg stenar eller
färggranna marmorkulor på ett fat och häll vatten på. Stenarna är
till för att bina inte ska drunkna i misstag när de sätter sig ner för att
dricka. Kom ihåg att fylla på vatten.
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□□ Bygg ett vattenhjul
□□ Reparera cykel
□□ Plocka och använd nässlor
□□ Gör insekthotell
□□ Hjälp våren och gör rännor för smältvatten

Brännässlor innehåller en massa näringsämnen. Bäst är det att plocka nässlor tidigt på våren. Titta noga vid
söderväggar i april, där tittar nässlorna upp! Vill ni skörda nässlor hela sommaren så klipper ni ner dem, då kommer det nya skott från rötterna. På våren kan ni samla nässlor, förvälla dem en kort stund och frysa ner dem för
att göra nässelsoppa på vintern. Ni kan också torka rena, torra gröna blad av nässla på en torr och mörk plats.
När bladen är torra så kan ni förvara dem t.ex. i papperspåsar i köksskåp. Det är gott att blanda lite nässelblad
i soppor på vintern! Man kan också göra te på nässelblad och skölja håret med avkok på
nässelblad (om man har mörkt hår). Vill man ha ett gödningsmedel för grönsaker och t.ex. tomater i växthus så sätter man stora nässlor i en så med vatten och låter stå ungefär en vecka.
Vattnet kommer att bli mörkt, nästan svart och lukta riktigt, riktigt illa. Det här vattnet är ett
jättebra gödningsmedel. Kom ihåg att späda ut det: ta lite nässelvatten i vattenkannan när du
vattnar! Nässelvattnet fungerar också mot skadeinsekter. Blanda vatten och lite nässelvatten
i en sprayflaska och spruta på t.ex. kål som skadeinsekterna hittat! Nässlornas stjälkar har
mycket fibrer och användes förr till att göra tråd, rep, garn och tyger.
Testa nässelsoppa eller nässelplättar i april. Nässelscones är lätt att göra med barn:

Nässelscones
2 dl vatten
1 dl nässelblad (hackade)
2 dl kli
2 dl vetemjöl (eller kornmjöl)
4 msk olja
2 tsk bakpulver
Salt
Blanda alla ingredienser i en skål och rör om. Vill man ha lite mer smak kan man sätta till lite
fänkål, anis eller kummin (men det kan upplevas som konstig smak av barn). Klicka ut degen
på bakpulverklädd plåt och kavla eller platta ut degen med mjölade händer till rundlar. Ta
en kniv och skär ”pizzabitar”, så är det lättare att bryta bitar när sconesen är färdiga. Grädda
i 225 grader i 10 minuter. Ät dem ljumma, de är goda med smör och ost (Recept: Finlands
Svenska 4H).

Fröbomb
Att göra en fröbomb är ett roligt sätt att sprida blommande växter till ställen där de inte finns eller
där det inte växer något alls. På samma gång hjälper ni bin, humlor och andra pollinerare genom att se
till att det finns flera blommor som de får näring från. Blanda 2 dl kompostjord eller näringsrik trädgårdsjord, 3
dl lera och ½ dl frön. Ni kan ta lera från naturen (håll upp ögonen så vet ni var det finns blålera). Frön kan ni ta
till vara på hösten, torka och spara i en papperspåse på en mörk och torr plats. Ta reda på vilka växter som pollinerare gillar! Har ni inte frön så kan ni köpa en fröblandning, t.ex. ängsblommor. Knåda ihop ”degen”, ta lite
vatten om det är för torrt. Forma till bollar, ungefär lika stora som golfbollar och låt torka i solen. Färdiga, torra
fröbomber kan ni förvara i äggkartonger. Ta med fröbomberna och gör en fröbombningspromenad. När ni ser
en plats som skulle behöva lite blommor, kasta en fröbomb! Fröna har lättast att gro om det inte finns så mycket växter (som t.ex. gräs) sen tidigare. Så småningom kommer väder och vind att lösa upp klumpen med frön,
jord och lera och fröna kan gro. Fröbomber är fina presenter
– gör en etikett och skriv upp instruktioner
och vilka frön fröbomben innehåller!
Testa: ringblommor, gurkört,
blåklint, klöver, solrosor.

M

Nässelfjärilar övervintrar som
vuxna fjärilar. De vaknar genast när
solen börjar värma på våren. Därför kan man se dem redan i april!
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□□ Gör en cykelutfärd till ett ställe ni inte varit till tidigare
□□ Intervjua en sopbilschaufför eller besök
återvinningsstationen
□□ Ordna talko
□□ Bygg en kompost
□□ Titta riktigt noga och länge på en myrstack

EN SKRÄPHISTORIA
Fundera tillsammans på vad skulle ni vilja fråga av en
sopbilschaufför. Gör en lista på frågor. Bjud in en sopbilschaufför (be honom ta med bilen) och intervjua honom.
Kanske får ni testa på att sitta på förarplatsen. Bjud
honom på något gott som tack! Besök återvinningstationen, fundera tillsammans t.ex. på de här sakerna:

●● Finns det något som skulle kunna gå att reparera och användas på nytt?
●● Vilket är den konstigaste saken ni ser?
●● Vad är den konstigaste saken de som arbetar på återvinningsstationen någonsin har sett?
Fråga dem!
●● Var ska man lägga batterier, lysrörslampor och oljor?
●● Vad händer med sakerna efter att de lämnats vid återvinningsstationen?
●● Vilka saker finns det mest av?
●● Hur många kylskåp finns det?
●● Välj ett skräp, kanske ett ni hittar vid dikeskanten. Hitta på en skräphistoria: vad har hänt
skräpet från det att det tillverkades tills det att ni hittade det? Vad kommer att hända skräpet i framtiden?
Bygga koja av återvinningsmaterial

Bygg en koja av återvinningsmaterial, titta vad ni hittar hemma: lastpallar, fanérskivor, restbitar
av plankor och takfilt. Kom ihåg att ni ska ha markägarens tillstånd om ni bygger någon annanstans
än på er egen gård. Spika eller skruva inte i levande träd och bryt inte heller kvistar av levande träd! Vill ni använda träd som stöd så kan ni surra fast plankor i stället för att spika
(men kom ihåg att ni måste riva kojan, annars skär surrningsrepen in i trädstammarna när
träden växer). Man kan också bygga en tillfällig koja med presenningar (se regnskydd sid x
och läskoja sid x), till exempel en tipi/en kåta. Ni kan också hänga upp hängmattor med
presenning ovanför som regnskydd. När ni spänner fast hängmattor eller spänner en spännrem mellan två träd är det viktigt att ni kommer ihåg att skydda
trädstammarna så att de inte skavs av rep och spännremmar. Placera pinnar
eller gamla handdukar under repen/spännremmarna, så att repen och remmarna skaver på skydden och inte på träden. Testa att göra en repstege! Kan ni klättra i den?

När ni bygger kreativt med barn

Att bygga kreativt med barn utan färdiga modeller kan kännas som en
utmaning om man inte är van. Tänk på att er roll som vuxna är att ni möjliggör barnens byggprojekt, ni hjälper dem vidare med tekniska lösningar när de
inte kan lösa problemen själv och övervakar säkerheten samt har hand om t.ex. borrmaskin.
Bygg inte FÖR barnen, utan låt dem bygga med ert stöd. Fråga saker som hjälper dem vidare i
bygget och ge råd om de inte kommer vidare i processen. Det är bra om gruppen inte är för
stor och att ni är tillräckligt många vuxna, så alla kan få den hjälp de behöver. En sak som är
bra att tänka på är att inte ta fram a l l t material genast, utan ta en omgång material i gången,
vartefter ert projekt fortskrider. Annars är det kanske risk att barnen börjar direkt med dekoration,
om alla fina och roliga saker finns framme! Använd återanvänt material och material från loppis.
De flesta har material, skruvar och spikar hemma i något hörn. Om man själv inte är så teknisk
kan man be någon händig komma med och hjälpa till! Träna på att bygga ordentligt, och inte limma ihop saker (testa på att inte använda limpistol överhuvudtaget). Se till att ni har tillräckligt med
ventilation om ni målar, eller så målar ni utomhus.

MYRSTACKSFUNDERINGAR
Vad äter myror? Vad äter myror i n t e? Hur snabbt går de? Hur långt bort från stacken går de? Är de
aktiva när det regnar? Ser man skillnad på olika sorters myrarter? Hur många olika finns det nära er
gård? Ta reda på tillsammans. Finns det flera saker ni skulle vilja veta om myror?

Myrsyra

Myrsyra är myrornas sätt att försvara sig. De är små och det finns många som vill äta myror. Myrsyra är surt, som
citronsaft. Förr i världen använde man myrsyra för att konservera gräs åt korna, som de åt på vintern. Den myrsyran gjorde man i laboratorium, man tog det inte från myror. Lägg en blå blomma (t.ex. en blåsippa eller blåklocka)
nära myrstacken. Myrsyran gör blomman rosa. Placera en pinne nära myrstacken och känn på den med tungan
efter en stund. Hur smakar det?

Samarbeta

Myror är jättebra på att samarbete, annars skulle de inte kunna
göra så stora myrstackar. Testa ni
också: kan ni tillsammans bygga en hög med pinnar som
är lika hög som ni är långa? Hur lång tid tog det för er?
Hämta lite pärlsocker (det går att ta pärlsocker som har
olika färger, eller nonpareller) och lägg ut ett litet sockerkorn i gången på myrstacken eller i närheten av myrstacken. Titta noggrant – det är lätt att följa med hur myrorna
bär sockerkornen. Vilken väg tar de? Vart går de?

Som vuxen är det viktigt att
man inte överför sina egna
rädslor till barnen. Undersök
först på avstånd och leta reda
på information om myror om ni
och barnen är osäkra.

Plantera träd!

Trädgårdstankar

Ta kontakt med en skogsägare och fråga om ni får komma på besök och
hjälpa till att plantera träd. Besök trädplantorna på hösten och se hur de
klarat sommaren. Det kan vara bra att trampa ner lite gräs som växt runt
plantorna så de får en så bra start som möjligt. Ni kan också plantera
ett träd på gården tillsammans. Ta reda på fakta om olika träd och rösta
vilket träd ni vill plantera. Knyt en snörstump runt en kvist på våren
och titta på hösten hur mycket trädet vuxit över sommaren. Fundera
tillsammans: Varifrån kommer bladen på våren? Vad är lika och vad är
olika med barr och blad?
Koldioxid finns i luften vi andas ut. Träd behöver koldioxid för att kunna växa. Gå och andas lite på träden och hjälp dem växa. De producerar
i sin tur syre som vi behöver, andas in lite extra bredvid ett träd och tänk
på att syret kommer från trädet!

Att odla med barn ger dem en förståelse för kretslopp, samtidigt som det ger möjligheter till nya
lekar OCH ger motivation att äta mer grönsaker och frukt. Det man själv odlat är så mycket godare. När man själv odlat råvarorna som maten är gjord på, så kastar man inte bort mat i onödan.
Det finns många småkryp i trädgården som hjälper oss när vi odlar. Daggmaskar luckrar upp
jorden och bryter ner gamla löv och andra delar av växter till näringsrik mull. Nyckelpigor äter
bladlöss och andra skadedjur. Var inte rädd för sniglar och snäckor – det finns många arter som
gör mer nytta än skada för trädgården. En trädgård helt utan småkryp är en fattig trädgård. Finns
det många småkryp i trädgården så vet ni att trädgården mår bra. Det finns blommor som hjälper
till att hålla bort de skadliga insekterna som vill åt vår skörd. Plantera tagetes eller så ringblommor bland grönsakerna! Det finns också växter som växer bättre ifall man sår eller planterar dem
tillsammans.
Kom ihåg att ta med barnen i alla skeden av arbetet. Ställ inte fram saker färdigt, utan plocka tillsammans fram och bort dem. Undersök med förstoringsglas eller luppar – ert trädgårdsland är en djungel full med intressanta saker!

Koldioxid

Sol

Sy re
Näringsämnen
Va t t en
Träd binder koldioxid när
de växer och de producerar
syre som vi behöver.

Vårförberedelser och sådd
Planera tillsammans vilka grönsaker, bär
och frukter ni vill odla. Ni kan tillsammans
rita en karta, en trädgårdsplanering. Låt
barnen få bestämma vilka frön de vill så.
Titta tillsammans på fröpåsar. Vilka grönsaker, örter och blommor känner ni till? En
del frön måste kanske ni kanske förså i krukor inomhus och plantera ut
när risken för nattfrost är över. Andra frön kan ni så direkt i marken. Det
lönar sig att vänta tills temperaturen i marken är tillräckligt hög. Det är
jordtemperaturen som är avgörande för när fröna börjar gro.
När man odlar grönsaker i liten skala så är det enklast att använda pallkragar, som alltså är en ram i trä som går att
fälla ut till en låda utan botten. Vill ni, så kan ni täcka botten med markväv. Ifall ni odlar rotgrönsaker så måste de
ha tillräckligt mycket jord att växa neråt i. Placerar ni två pallkragar på varandra, så räcker det bra till för sommarmorötter.
Lägg lite finfördelade växtrester och löv längst nere i pallkragen. Fyll på med trädgårdsmylla. Lite komposterad
kogödsel är bra att sätta till. När ko- eller hästgödsel är färsk och ligger i en hög så ångar det om högen, till och
med mitt i vintern. När gödseln bryts ner utvecklas värme, man säger att gödseln brinner. När gödseln legat länge
så utvecklas inte mera värme och gödseln kallas brunnen (komposterad). Brunnen gödsel är bra att blanda med i
jorden när man odlar grönsaker.

I fotosyntesen omvandlar växter koldioxid, vatten och solenergi till syre och druvsocker. Växterna använder sockret från fotosyntesen till att (över)leva, växa, blomma och föröka sig. För att växterna ska må bra, behöver de också vissa näringsämnen, som de suger upp med sina rötter tillsammans med vatten. Fotosyntesen sker
i växtens gröna delar med hjälp av klorofyll. Klorofyll är molekyler som absorberar
solenergin.

Markera med pinnar (och skriv på) vad ni sått eller planterat. Vattna
ordentligt. Om våren och försommaren är kall, så kan ni täcka era
odlingar med fiberduk. Gamla fönster kan också passa precis ovanpå
pallkragarna.

Skötsel

Följ med när fröna gror och hur plantorna ser ut när de är riktigt små.
Vilka liknar varandra? Vilka plantor ser roligast ut? Vilka frön gror först?
Vilka frön gror sist? Sår man för tätt så ska man gallra sina plantor. Smaka
på bladen på de små morots-, rädis- och rödbetsplantor ni gallrar bort.
Hur smakar de? Ärtskott är goda att äta!
Följ med hur torrt det är i jorden. När ska man vattna? Placera en så under
stuprännan för att samla vatten och använd regnvatten för att vattna. Vattenkannorna kan ni måla så att de blir elefanter, dinosaurier eller fantasidjur.
Om det behövs mer gödning på sommaren så kan ni använda nässelvatten eller guldvatten.
Guldvatten blandar ni av en del färsk urin (t.ex. ko-urin, fråga en bonde ifall ni får
lite) och nio delar vatten. Vattna mellan raderna och inte på plantorna, och vattna
inte ett par veckor före skörd. Sparar ni gräsklippet från när ni klipper gräsmattan
kan ni lägga det på marken runt plantorna. Det skyddar marken från att torka ut,
ogräset har svårare att få fotfäste och gräsklippet göder jorden.
Testa på att jämföra en bit av odlingen som ni göder och en som ni inte göder. Ser ni
skillnad?

Skörd

På sensommar och höst är det dags att skörda. Ordna en skördefest och visa upp vad ni odlat under sommaren!
Gör morotssås, grönsaksgryta eller ugnsgrönsaker! Till efterrätt kan ni steka äppelklyftor med honung, kanel och
havregryn i rikligt med äkta smör. Det går bra att göra det i en muurikka-panna över öppen eld.
Det är bra att låta höstlöven bli kvar på marken som skydd över vintern ifall ni har fleråriga växter. Många djur
som blir glada ifall ni låter en del växter bli kvar i landet över vintern. Harar älskar grönkål, och det finns många
fåglar som uppskattar solrosfrön som blir kvar i torkade blomställningar. Titta på marken när det fallit snö på natten. Hittar ni spår i snön?

Fågelskrämma

Gör en fågelskrämma tillsammans så att inte fåglarna far iväg med era jordgubbar! Fyll säckväv med halm och dra
till med snöre runt en störe så att ni får en kropp. Klä på fågelskrämman kläder, sätt på en hatt. Hitta på ett namn
åt fågelskrämman! Gamla CD-skivor som hänger och dinglar i vinden skrämmer också bort jordgubbstjuvar!

Försommargrönska, högsommarblommor och sensommarkvällar – sommaren har
många olika ansikten. De mest spännande äventyren är de som man har en vanlig
dag. Bygg en koja eller en flotte, gör en barfotastig, gör en cykelutfärd och ät matsäck på en plats där ni aldrig varit förut, lär er ro roddbåt (glöm inte flytvästen), eller
låtsas att ni är turister och upptäcker er hembygd för första gången. Skicka ett vykort
åt någon från er hemester!
Kom ihåg att ta det lugnt. Ofta har man stora förväntningar på sommaren, man vill
göra m a s s o r och har en bild av hur sommaren ska bli, för att den skall bli bra. Den
kanske inte blir som man tänkt sig, men den kan bli bra ändå. Sakerna man minns
efter sommaren kanske inte är de ni trodde att skulle vara de minnesvärda sakerna.
Det kan istället vara de riktigt små sakerna man minns: en doft, en känsla, en rolig lek
på bakgården eller en vandring tillsammans. Det är bra för oss och våra hjärnor att
ha lite lagom tråkigt ibland. Det är då man har tråkigt som de bästa idéerna kommer!
Det är också bra för oss att röra på oss och göra något vi inte gjort förut. Om ni är
många som har olika förväntningar på sommaren så är det bra prata om vad ni vill
göra. Rita eller skriv på ett papper tillsammans vad som är viktigt för just er, så att
alla oavsett ålder får säga sin åsikt. Försök se till så att alla får kryssa av åtminstone
en sak under sommaren. Tänk på ert papper som en kan-göra-lista, inte en måste-göra-lista.
Gör en utfärd till en strand och ha picknik utan att använda någon förpackningsplast
alls! Städa stranden samtidigt som ni är där. Av allt skräp som hamnar i havet är en
stor del plastförpackningar.
Gå ut en kväll i augusti, när det är skymning. Ser ni fladdermöss?

Börja-med-de-här-sorter:

sommarmorötter (i olika färger), gul lök, röd lök, rödbetor,
ärter, bönor, persilja, dill, spenat, potatis, rädisor, olika sorters
sallad, smultron och jordgubbar, solrosor och ringblommor

Testa-också-de-här-sorter:

palsternacka, majrovor, purjolök, jordärtskockor, grönkål, polkarödbetor, gulbetor, timjan, basilika, mynta och olika potatissorter (t.ex. Blue Kongo för att kunna göra blått potatismos),
gurkört (för ätbara blommor), rosenbönor, majs, frilandsgurka, olika sorters tomat

Sommardofter
Att fundera på:

Vilken är er favoritdoft på sommaren? Kan man känna doften av åska? Hurudan är en bra doft?
Visste ni att fiskar av olika arter doftar olika? Vilken doft gör er hungriga? Vilken är den
äckligaste doften ni vet? Kommer ni ihåg någon doft från vintern? Vid hurudant väder
doftar det mest ute? Kan ni känna alla de här dofterna i sommar?

Blommande getpors
Solvarm klippa och sand
Tallskog en tidig morgon
Blommande ljung
Nyklippt gräsmatta
Doften efter att det regnat
Blommande syren

Smultron
Blöt mossa i skogen
Havsstrand
Kodynga eller hästbajs
Färsk fisk
Tallsåpa

Fakta: Doften av regn

När det varit torrt ett tag på sommaren och det regnar brukar det dofta väldigt gott efteråt. Den här doften har faktiskt ett vetenskapligt namn, den kallas petrichor. Doften uppstår när regnet träffar marken och gör att ämnen som växter utsöndrat
och som har absorberats i jorden samt ämnet geosmin frigörs i luften. Geosmin
produceras av vissa ofarliga bakterier som finns naturligt i jorden. Bakterierna
har en enzym som omvandlar ett ämne som heter farnesyldifosfat till geosmin
(med den kemiska formeln C12H22O). Geosmin alstrar den doft som vi uppfattar som doften av våt jord. Människans luktsinne är extremt känslig för just doften
av geosmin. En del forskare tror att det beror på att regn länge har varit viktigt
för oss människor. Utan regn finns det inte mat, eftersom inget växer utan vatten.
När det har åskat kan det också finnas en doft som orsakats av blixtarna. Blixtarna
är jättevarma när de snabbt rör sig genom luften och de gör att det bildas olika gaser
(kväveföreningar och ozon) i luften. Gaserna binds i vattendropparna och regnar ner på
marken, där kan vi känna doften av dem. De här gaserna bryts ner och försvinner snabbt
och är inte farliga för oss (Källa: SMHI).

Fågelbad

Ett fågelbad gör du av ett stort, grunt fat – t.ex. ett lerfat som man har under stora
krukor. Fatet ska vara grunt så att inte småfåglarna drunknar. De både dricker och tvättar sig i fågelbadet. Tvätta ur fatet med jämna mellanrum och fyll på med vatten (och
tvätta dina händer när du rört fågelbadet, eller använd handskar eftersom fåglar kan
sprida sjukdomar).
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□□ Så trädgårdsland
□□ Meta (och gör ett eget metspö)
□□ Strandutfärd
□□ Gör ett fågelbad
□□ Besök en gård som har d jur och hjälp till att ta hand om d juren

Granskottssirap

Granskott innehåller en massa C-vitamin. Plocka granskott i början av juni när skotten är ljusgröna och fina. Varva dem med strösocker eller honung i en glasburk med lock. Placera burken i solen, ungefär en månad. Skaka om burkens innehåll nu och då. Sockret smälter så småningom och
granskotten blir bruna. Sila granskottssirapen och häll på burk, förvara i kylskåp. Granskottssirap är
bra när man har ont i halsen. Det är också jättegott som på plättar och pannkakor, på yoghurt och i
te i stället för t.ex. honung. Kom ihåg att fråga skogsägaren om lov att plocka granskott och ta inte
skotten i toppen på granen!

Vad är en läskoja?

En läskoja är en mysig koja som man bygger utomhus eller inomhus
för att läsa i. När ni har använt den klart plockar ni undan den. Bygg
av filtar, presenningar, madrasser och kuddar. Man kan göra ett indiantält av långa käppar som knyts ihop med ett stadigt snöre upptill.
Svep en filt eller presenning runt tältet. Låna böcker från biblioteket
och lägg er ner i kojan för att läsa.

Naturstig för myror

Föreställ er att ni är myror. Hur skulle en naturstig för en myra se ut? Gör en
miniatyrnaturstigar i skogen. Ni kan märka ut stigarna med ett snöre eller göra
små flaggor av tandpetare i trä och papper. Man kan bygga miniatyrbroar, vindskydd och rastplatser av små pinnar eller annat naturmaterial du hittar i skogen
men riv inte upp eller bryt av sådant som lever. Visa stigarna åt varandra! Om ni
var myror, vad skulle vara spännande, roligt eller arbetsamt på stigarna?

En strandutfärd
Planera en dagsutfärd till en havsstrand. Vilka stränder finns det i närheten av
er? Finns det någon strand som ni inte varit till? Planera er matsäck så att det
inte kommer att bli ett endaste skräp. Det är lite klurigt, men fundera tillsammans hur man kan göra för att det inte ska blir skräp av t.ex. förpackningsmaterial
eller engångsmaterial. Använd lådor, burkar och flaskor som ni har hemma och som ni använder på nytt och på nytt. Lägg smörgåsar, sallader, kakbitar och frukter i lådor. Gör yoghurtportioner färdigt i små lådor. Ta med riktiga bestick. Vill ni ha en lyxig känsla, så ta med riktiga porslinsmuggar att dricka ur (men var försiktig så att ni inte slår sönder dem).
Gör en strandstädning samtidigt som ni solar och njuter av strandhäng. Plocka skräp på hela
stranden eller märk ut ett område på ett par meter som ni tittar riktigt, riktigt noggrant på. Lek
arkeolog och sålla sanden på det lilla området. Hittar ni små, små bitar av skräp? Plocka dem ur
sanden. Skräpet kan ni sortera i olika högar – vad är metall, vad är papper, vad är plast, vad
är glas? Hittar ni något annat? Om ni letar skräp på hela stranden, mät och räkna hur mycket
skräp per meter strand ni hittar! Sortera skräpet och ta med det när ni åker från stranden.

För att lösa problemet försöker man ersätta vanlig plast med biologiskt nedbrytbar
plast. Man samlar in det plastskräp som finns och återanvänder det som råmaterial
för nya plastprodukter. Det är bättre att använda samma material på nytt, istället för
att göra nytt. Ännu bättre är det att
använda andra förpackningsmaterial
än plast alltid när det är möjligt, och
sådana material som är gjorda på
Eftersom det finns så många
förnyelsebara råvaror, som t.ex.
papper och kartong. Exempelvis
länder runt Östersjön måste man
sugrör och tops kan bytas ut mot
samarbeta, komma överens och
motsvarande produkter gjort av
kartong. Än så länge är plast dock en
hjälpas åt för att ta hand om
nödvändighet på många fronter, men blir
Östersjön. Helsingforskommisett problem först då den hamnar i naturen.
sionen (HELCOM) är ett samarPlast har egenskaper som inte är lätta att ersätta. Till exempel
många plastinstrument inom läkemedel och sjukhus går inte att
bete mellan de länder som finns
ersätta. Plast hjälper även att hålla livsmedel fukt- och mögelrunt Östersjön.
fria och därmed minskar även matsvinn. Det finns dock väldigt
många onödiga plastföremål, framförallt sådana menade för
engångsbruk. Exempelvis behövs inte största delen av frukter
packas i tunna småplastpåsar, utan de klarar sig väl utan. Kanske ni väljer en papperspåse nästa gång ni köper frukter eller
grönsaker?
Av allt skräp man hittar på stränderna kring Östersjön är 56 % plast. De vanligaste skräpen är cigarettfimpar, oidentifierade bitar av plast, bitar av glas, örontops, flaskor, förpackningsmaterial för mat och godis, fiskenät, plastpåsar och
styrox. På landsbygden hittar man i medeltal 76 skräp per 100 meter strand längs Östersjöns stränder. Nära städer
och tätorter finns det mer (Källa: Helcom / Marin Litter Action Plan for the Baltic Sea, 2016).

Gör en sandstad tillsammans:

Mät upp ett område och bygg en stad i sand. I staden ska finnas allt som invånarna behöver för att må bra och trivas.
Hur kan man bygga en stad så att den blir så miljövänlig som möjligt? Ni kan också lämna kvar en bit av er själva på
stranden, som inte är skräp: bygg självporträtt i sanden. Använd sand och naturmaterial (bryt inte av levande växter).
Ni kan göra ramar av t.ex. pinnar och stenar. Bygg ert ansikte inne i ramen. Titta på varandras självporträtt, känner ni
igen varandra? Det går också att ta med material och verktyg till stranden och göra en barkbåt. Skicka iväg barkbåten
för att segla på de sju haven.

FAKTA: Plast och hav

Vid tillverkning av plast används i första hand råolja. Råolja har uppstått från uråldrigt organiskt material (oftast plankton) som befunnit sig under tryck och i värme i berggrunden
när berggrunden omvandlats under lång, lång tid. Planktonen levde i en tid när det fanns
mer koldioxid i atmosfären och det var varmare. De band koldioxiden som fanns då, i form
av kolföreningar, och den har funnits gömd nere i marken. Råolja kallas därför för en fossil
råvara. Det finns bara en viss mängd råolja i berggrunden och när man förbränner produkter som
gjorts av den så frigörs koldioxid som varit bunden länge. Plast har använts eftersom det har
varit praktiskt och lätt att tillverka förpackningsmaterial och andra saker.
Problemet med plastskräp i naturen är det att det tar väldigt, väldigt länge innan plast
sönderdelas. Plastprodukter sönderdelas till pyttesmå bitar av plast (mikroplast) som blir
kvar i naturen. Vanlig plast är inte biologiskt nedbrytbar. En PET-flaska eller en engångsblöja sönderdelas på ca 450 år. Det kan jämföras med en äppelskrutt som bryts ner
av mikro-organismer till jord och näringsämnen på ca en månad (Källa: Håll Sverige
Rent). Mikroplast kommer också ut i vatten t.ex. genom olika produkter som vi
använder när vi tvättar oss.

Fundera tillsammans:

Ta fram plastsaker. Sortera dem i tre högar: först en hög med de saker ni inte behöver. I den
andra högen lägger ni de saker som ni nästa gång kan skaffa i ett miljövänligare material. I
den sista högen lägger ni sådana saker som ni behöver men som inte kan ersättas med
andra material. För de saker ni inte behöver till återvinningsstationen. Ta i bruk en till
behållare för skräp. I den sätter ni förpackningsmaterial i plast. Titta efter och räkna
ut hur mycket det kommer på en dag, på en vecka och på en månad. Hjälp varandra
att komma ihåg den nya skräpbehållaren! Förpackningsmaterialet för ni till speciella
insamlingspunkter för förpackningsplast.

Hur många fjädrar hittar du på det här uppslaget?
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□□ Sov utomhus
□□ Ha en skräpfri picknick
□□ Bygg sandslott
□□ Ät JÄTTEmycket färska grönsaker och bär
□□ Gör en barkbåt

Titta tillsammans på en karta över Finland. Vad liknar Finland? Stå så att ni ser ut som Finland: Räck upp ena armen
och luta höften åt samma håll. Titta i en spegel! Var finns er hemort?
Titta på en karta över järnvägen i Finland (och t.ex. en tidtabell). Planera en fantasiresa. Vart skulle ni resa? På vilka
ställen skulle ni vilja stanna? Ta reda på tillsammans hur det ser ut på olika ställen. Vad skulle ni packa med i ryggsäcken? Rita en karta över er rutt och skriv en lista över vad ni behöver med på resan. Ni kan göra biljetter till ert
fantasitåg och rada stolar efter varandra. Turas om att vara lokförare och konduktör! Finns det djurvagn och restaurangvagn på ert tåg?
Vill ni fortsätta resan, så kan ni resa ut i världen med tåg. Visste ni att
ni kan resa ända till Peking med tåg? Ta reda på hur länge det skulle ta
och var tåget stannar.
Besök en tågstation. Fundera tillsammans: Hur många människor ryms det
på ett tåg? Hur skulle det vara att arbeta som lokförare – vad skulle vara bra
och vad skulle vara dåligt? Hur gör tåg när de möts? Hur långt tror ni världens
längsta tåg är? Varför ska man vara försiktig vid järnvägen?

Förmultningsexperiment

Gör ett klassiskt förmultningsexperiment: lägg olika sorters skräp på marken under en planka. Fotografera, så ni kommer var ni satt skräpen under plankan och hur de såg ut i början av experimentet. Fundera tillsammans vad ni tror
att kommer att hända! Ni kan skriva och/eller rita er hypotes (vad ni tror kommer att hända). Kontrollera med jämna
mellanrum vad som hänt under plankan.

B il j e

tt

Pimp my picknikkorg

Tittar man på fotografier från början av 1900-talet så ser man att människorna
använder kärl av porslin när de har picknik eller paus i arbetet på åkrarna. Plast
fanns inte då.
Leta efter en fin korg, porslin, bestick och fina kökshanddukar och dukar på
loppis. Gör en fin picknikkorg som ni har klar för en utfärd. I mitten av augusti, runt den tolfte augusti, syns varje år ett meteorregn på himlen. Det kallas
Perseiderna. I mitten av augusti börjar det redan bli så mörkt på kvällarna
och nätterna att man kan se de ljusstarkaste stjärnorna. Ta med något varmt
att dricka i termos, filtar, kuddar och täcken och gör en utfärd till en strand
eller en öppen plats sent på kvällen, när det är klart. Lägg er ner och titta på himlen. Ser ni aftonstjärnan, den
första som syns på himlen på kvällen? Det är egentligen planeten Venus. Ser ni en meteor? Önska er något
snabbt i så fall!

Bygg en drake (av återvinningsmaterial)

Ni behöver tunt tyg, stark tråd eller lina, två blompinnar (ca 60 cm respektive 80 cm). Surra ihop
pinnarna en bit ovanför mitten på den längsta pinnen. Skär skåror i ändarna på pinnarna och
spänn en lina runt som en ram. Tejpa med stark tejp på ändarna så att linan sitter fast. Lägg
ramen på tyget och klipp runt om, ett par centimeter ifrån. Stryk ut klister längst ut på tyget
och vik över tråden. Fäst två linor som går från ände till ände på varsin pinne så att de möts en
bit ovanför mitten av korset. Fäst en lång lina till draken just där och nysta upp linan från andra
ändan på en pinne. Gör en svans till draken av färgglada band eller knyt rosetter. Snurra upp
tillräckligt mycket lina på en pinne. Spring och fånga upp vinden! Sidenscarfar är bra material, de
är tunna och starka. Leta på loppis om ni inte har hemma!

Att fundera på tillsammans:

Hur vet man varifrån det blåser? Vad ska man titta på i naturen för att veta varifrån det blåser?
Spring i medvind och i motvind! Var finns platsen där det blåser mest på er gård? Och platsen där
det blåser minst? Gör en vindsnurra! Luta ryggen mot ett träd när det blåser och känn efter hur
trädet rör sig. Släpp en fjäder med vinden och se vem som fångar den först! Eller lek fjäder-badminton: blås på en fjäder och få den över till din motspelares sida av ”spelplanen”. Gör en liten bil
i trä och sätt segel på den. Bilen rullar med vindens hjälp!

LIPPU

Gör ett metspö

För att bygga ett eget metspö behöver ni ett spö, en fiskelina, ett flöte, en
tyngd och en krok. Det är enklast att köpa fiskelina och krok. Ni kan använda en kork som flöte. Gör ett hål rakt genom korken, trä linan igenom hålet och
stick sedan en pinne i hålet så att linan hålls på stället. En tyngd (ett sänke) behövs för
att linan ock kroken ska hållas nere. De sänken som man köper är oftast gjorda av bly, som är
giftigt. Testa istället på att ta en liten bit aluminiumfolie (ta lite som finns i metallroskisen och redan
är använt) och kläm ihop det runt linan, en liten bit ovanför kroken. Ni kan också använda en kotte som
flöte och en sten som sänke! När ni gör spöet så är det bra att tänka på att det ska vara tillräckligt långt,
men man måste också orka hålla i det – det får inte vara för tungt. Ett ungt, rakt lövträd, som al, rönn eller
björk kan vara bra. Kom ihåg att ni måste ha markägarens tillstånd för att kapa av ett träd, fastän det är
litet. För att inte tappa lina och krok, så är det bra om ni tränar på att göra knopar före ni gör ert metspö!
Vill ni inte ha fisk, så kan man meta utan krok.
Det är skönt att sitta vid stranden och titta på flötet och vad som händer vid vattnet. Ni kanske ser virvelbaggar
och skräddare på vattenytan, trollsländor som flyger längs stranden och blad av många olika vattenväxter. Hur
många olika växter hittar ni vid stranden?

Fundera tillsammans:

Var hittar man daggmask? Var hittar man inte daggmask? Ser ni skillnad mellan olika slags daggmaskar? Hur lång
kan en daggmask bli? Hur snabbt kan den röra sig? Vad äter daggmaskar? Hur många olika arter av daggmask
finns det? Visste ni att daggmaskar är tvåkönade, de är både hona och hane samtidigt! Kom ihåg att alltid förvara
daggmaskar i jord och att ha lufthål om ni har lock på.

FAKTA: Om att fiska

Fisk är mat som är nyttigt för oss. Det finns många olika arter av fisk, men vi är vana att äta några arter. Också
andra arter än de vi är vana att äta är bra matfisk. När ni ska fiska, fundera på förhand på vad ni vill göra med
fisken ni kanske får. Vill ni spara fisken, äta den eller ge den till ett husdjur? Katter, hundar, hönor och grisar
äter gärna fisk. Eller vill ni släppa tillbaka fisken för att den ska få växa? Om ni släpper tillbaka fisken, håll i den
så kort stund som möjligt. Fiskar har ett lager slem ovanpå fjällen, slemlagret skyddar dem för bakterier och
virus. Om slemmet försvinner så blir fisken lättare sjuk. Ta bort kroken så att fisken inte skadas och släng den
inte i vattnet, utan lägg den försiktigt ner den i vattnet. På kroken kan man ha daggmask. Vill man inte sätta
mask på kroken så går det att testa med majskorn, kokta makaroner, deg eller bröd. Ta alltid bort betet från
kroken när ni är färdiga och sätt fast kroken så varken människor eller något djur kan fastna i den. En hungrig
igelkott, räv eller fågel äter gärna daggmask om den finns inom räckhåll. Tar ni till vara fisken så måste man
genast ta livet av den så att inte fisken lider. Rensa fisken så snabbt som möjligt, gör det gärna utomhus och
lämna fiskrenset på stranden. Måsar och andra djur tar snabbt hand om det mesta av avfallet och resten förmultnar. Skölj din rensade fisk, strö lite salt i den och lägg den så snabbt som möjligt på ett kallt ställe.
Visste ni att gäddan har mellan 600 och 700 tänder? Gäddan sväljer alltid sitt byte med huvudet först. Tänderna är bakåtriktade, så när gäddan väl börjat svälja sitt byte, så kan den inte ångra sig och spotta ut det. Gäddor
är inte farliga för oss människor, men man ska vara försiktig när man tar kroken ur munnen på en gädda, så att
man inte sticker sig på tänderna.
Alla djur, också de som lever i vatten, behöver syre. I vatten finns det pyttesmå luftbubblor, de är så små att
vi inte ser dem. Om vattnet är varmt så innehåller det inte lika mycket luftbubblor som när det är kallt.
Forsar vattnet, så blandas det mycket luftbubblor i vattnet. Har ni levande vattendjur (fisk eller småkryp) i ett ämbar med vatten, så kom ihåg att byta vattnet ofta och inte ha vattnet i solen så att det blir
för varmt. Har man djur lite längre tid i akvarium, så ska man ha en luftpump
så att de säkert får syre. Också då ska man byta vatten ofta och se till att det
finns mat åt djuren. Kom ihåg att våra groddjur är fridlysta, man får
inte ha dem i akvarium!

Bygg en risflotte

För att bygga en risfia (som den här typen av risflotte kallas) så behöver ni en stor presenning
(den ska vara vattentät, utan hål), ris, pinnar, slanor (långa, halvgrova kvistar utan grenar) och
snöre. Till exempel björksly fungerar bra, men det går bra med annat ris. Vass fungerar fint!
Fråga markägaren om lov om ni tar färskt ris. Fråga om det finns någon som röjt skog nyligen, så
vet ni var det finns ris på marken. Mjukt ris är bra eftersom hårda pinnar kan trycka hål på presenningen. Använd snöre av naturmaterial som bryts ner i naturen så gör det inte så mycket om
några snörstumpar råkar bli kvar på marken eller trillar av flotten.

1. Tryck ner pinnar parvis i en ring (titta på bilden så förstår ni). De här pinnarna är bara till för att hjälpa er att bygga kanterna på flotten. Se till att
ringen är så liten så att man kommer att kunna vika presenningen runt den.
Liten presenning blir en liten flotte, stor presenning blir en stor flotte.
2. Tryck ner riset mellan pinnarna, så att ni får en stor ”munkring” med ris.
3. Bind snöret runt riset på ett par ställen, så att ”munkringen” hålls ihop. Det
här är kanterna på flotten.
4. Placera slanorna som ett rutmönster och surra fast dem i varandra. Det här
blir botten på er flotte. Lyft botten ovanpå munkringen av ris och bind fast
den. Kapa av slanor som sticker ut utanför ringen av ris.
5. Bred ut presenningen på marken.
6. Lyft upp ringen av ris, med botten av slanor uppåt, sväng den så att bottnen är neråt och placera den mitt på presenningen. Vik presenningens hörn
över risringen och fäst dem tillsammans mitt ovanför risringen.
7. Nu är flotten klar. En vuxen ska alltid vara med när ni använder flotten. Kom
ihåg att alltid ha flytväst! Ha en paddel med, när ni använder risflotten. Testa
risflotten där det inte är strömt och där det är grunt vatten. Ha fast flotten
i ett rep till stranden, så är det lätt att snabbt komma i land. Ni kan göra en
paddel själv av en lång pinne som är Y-formad i ena ändan. Täck klykan
med material som är vattentätt.
8. När ni inte vill använda din risflotte mer, så tar ni i sär den. Presenningen kan ni torka och vika ihop för kommande äventyr. Ta
bort alla snören för återanvändning och för riset till skogen eller
ett annat ställe i naturen där det får förmultna och bli till näring.

Barfotastig

Bygg en barfotastig: lägg olika material på marken så att det ser
ut som en lång, randig matta! Ni kan t.ex. testa sand, löv, mossa,
kottar, grus, lera. Det är spännande att försöka gå barfota över!
Riktigt spännande blir det, om man blundar när man går. Bygg
barfotabanor åt varandra. Ni kan också pröva på att gå barfota i
skogen. Ta av er skor och sockor när ni är i skogen och gå en bit.
Känns det allt för spännande kan ni börja med att stå barfota
en stund i skogen. Hur känns det? Vad finns under foten? Vad
känns skönast att stå på? Är det varmt eller kallt? Kittlar det?
Kom ihåg att man måste ha markägarens tillstånd för att plocka
mossa.

M a n-ka n-
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□□ Gå barfota i skogen
□□ Ät fem olika grönsaker som växt nära där ni bor
□□ Gör en läskoja
□□ Bygg en övervintringslåda för igelkottar
□□ Gör en mininaturstig för myror

Övervintringslåda för igelkottar
Igelkottar behöver en torr och varm plats för sin vinterdvala. De ligger i dvala fem eller sex månader av året och måste äta rejält i slutet av sommaren och början av hösten för att klara av en så lång vinterdvala. Igelkottar gillar gammalt ris, lövhögar, buskar och snår – ofta sådant som vi människor kan tycka se lite stökigt ut. Vi kan hjälpa igelkottarna att övervintra genom att bygga en igelkottslåda. Gör en låda som är ca 40 x 40 x 40 cm av obehandlat trä. Lådan
ska ha ett golv, ett ventilationsrör, ett tak som håller regn och snö och en liten korridor (10 x 10 cm) som ingång. Den
färdiga lådan kan man smeta in med lera och täcka med ris och löv. Det är bra att placera ut
den redan på sommaren, så igelkottarna har en chans att hitta lådan i god tid innan sin
vinterdvala. Visst ni att igelkotten är ett av de äldsta däggdjuren som finns? Igelkottarna är aktiva på natten, de kan gå långa vägar för att hålla koll på sitt revir och
leta mat. De äter mest insekter och daggmaskar, men kan också äta t.ex. fågelägg.
Fundera tillsammans: Vilka andra djur går i vinterdvala eller sover vintersömn? Hurudan vinter är en bra vinter för dem? Hurudan vinter är inte en bra vinter för dem?

Gör en ladugård för kottekor,
-får, -getter och -grisar!

Våren känns som om den kommer stegvis om kvällarna, men hösten kommer plötsligt en morgon. Spindelnäten är
fulla av dagg, det doftar höst och är lite nattfrost kvar när ni stiger upp på morgonen. Naturen är full av färger och
ibland känns det som om himlen är högre upp än vanligt under klara septemberdagar. Det finns många som tycker
att senhösten är en jobbig tid på året. Det kan vara vått och slaskigt och det är mörkt. Det är den här tiden på året
när man borde komma ihåg att gå ut, åtminstone en liten stund varje dag, oavsett väder. En novemberskog är full
med dofter, färger och spännande platser. Gör ett regnskydd en regnig dag och ät matsäck under regnskyddet. Ha en
plättstekningsfest i skogen en kväll och gör en fackelstig. Eller leta efter naturens egna diamanter, frost och iskristaller, med pannlampor och förstoringsglas en tidig morgon när det är kallt. Ta med liggunderlag och varma sovsäckar
och ta en tupplur under tak eller presenning en stilla regnig dag. Spring och hoppa en liten stund innan ni kryper ner
i sovsäcken så att ni har blodcirkulationen i gång. Då värmer ni upp sovsäcken inifrån från början och har det varmt
och skönt. Ta av er ytterkläderna, men behåll mössan på. Ha med något varmt och gott att dricka när ni vaknar efter
er tupplur.
På hösten finns det gott om mat efter sommaren: grönsaker,
frukter och bär. Det är också jakt- och fisketider. Testa om
ni klarar av att ha en köp-ingenting-vecka, eller åtminstone
en köp-ingenting-dag varje vecka. Istället för att köpa nya
saker kan ni ordna bytar-dagar. Bygg lådbil tillsammans av
återvinningsmaterial, eller gör ljuslyktor av metallburkar eller
glasburkar. När det blir jul kan ni fundera hur ni kan göra
människor glada, eller hjälpa dem, utan att köpa saker. Kan ni
göra presentkort på saker ni ska göra tillsammans under nästa
år? Eller låna en lånebok i julklapp åt någon. Kanske det är en
bok ni kan läsa tillsammans?
På hösten förbereder sig naturen på vintern. Det är bra att
hjälpa växter och djur. Trädgårdsväxter som är känsliga kan
behövas stoppas om med halm och granris. Låt löven som fallit på marken vara tills våren så skyddar de växterna. Torka eller frys ner rönnbär och ta fram dem senare på hösten eller på
vintern och sätt ut – det finns många fåglar som gillar rönnbär.
Dessutom är rönnbären vackra som dekoration på vintern!
Undersök och ta till vara frön en torr höstdag. Frön som ni tar
till vara kan ni använda till fröbomber på våren. Sätt ut mat
till djuren. I december kan ni dekorera en liten gran i skogen
tillsammans. Använd endast naturmaterial som ni hittar. Gör
en dörrkrans av naturmaterial för att pynta ert eget hus!

M a n-ka n-göra-u t ma ninga r i

□□ Torka äppelringar på band
□□ Hjälp fem (5) personer
□□ Ta tillvara frön
□□ Ha en brädspelbytardag
□□ Torka eller frys in rönnbär åt fåglarna för vintern

Fakta: Spindelnät

Alla spindlar gör inte nät. De som spinner nät gör det med spinnvårtor som de har på bakkroppen.
En spindel kan spinna olika slags silkestrådar. En del är klibbiga, de är till för att fånga byte. Spindlarna gör både klibbiga silkestrådar och silkestrådar som inte är klibbiga när de gör fångstnät. De går
själva längs de silkestrådar som inte är klibbiga. Måste de gå längs klibbiga trådar så går de försiktigt. Spindlar har också speciella fötter och därför fastnar de inte själva så lätt i näten! Det krävs protein för att
spinna silkestrådar. För att kunna använda proteinet på nytt så äter spindlarna upp nät som de inte behöver längre.
Olika typer av spindlar bygger olika typer av nät. De spindlar som inte gör nät fångar byte på annat sätt. Vargspindlar
springer ifatt sitt byte.
Ta en promenad en tidig höstmorgon när det finns dagg eller frost. Daggen gör att spindelnäten syns tydligt. Titta
försiktigt på näten. Hur är de byggda? Hittar ni olika slags nät? Är det torrt och näten inte syns kan ni försiktigt spraya
en fin dimma av vatten med en sprayflaska på t.ex. grankvistar. Hittar ni spindelnät? Kom ihåg att vara försiktiga och
inte förstöra nät!

Fånga frön med yllesockor

En torr höstdag kan ni undersöka frön. Ta på er yllesockor (ta inte de finaste) och
gå utomhus utan skor. Gå på olika platser: i skogen, på en äng, vid dikesrenar, på
gården. Gå in, ta av er yllesockorna och undersök dem noggrant. Ni kan plocka bort
fröna från sockorna och lägga dem på ett vitt papper. Det går att använda pincett
och träna finmotorik samtidigt. Sortera fröna. Hur många olika frön hittar ni? Är ni
nyfikna på vilka växter som fröna kommer ifrån så kan ni spara fröna till våren. Vik
påsar av papper och ha påsarna på en torr och mörk plats till våren. På våren kan
ni så fröna i krukor, antingen inomhus, eller lite senare utomhus. Sår ni dem utomhus är det bäst att placera krukorna så att övre kanten sticker upp. Då kommer ni ihåg
var ni har sått fröna och rensar inte bort de små plantorna i misstag.

Att fundera på:

Titta noga på fröna. Vilka frön tror ni transporteras med vinden, vilka transporteras med vatten och
vilka transporteras med djur? Vilka är lätta och vilka är tunga? Har de vingar eller små krokar? Vilka
tror ni blir lätt uppätna av små djur? Vilka frön ser konstigast ut? Vilka är finast?

Ta till vara frön för fröbomber
Samla in frön till blommor som pollinerare gillar speciellt
mycket (läs fakta om blommor och bin). Samla dem en torr dag
och låt dem torka en stund på t.ex. hushållspapper. Vik påsar
av papper och förvara dem på en torr och mörk plats fram till
våren. Fröpåsar och fröbomber är en bra presentidé, det går att
göra fina etiketter till.

M a n-ka n-göra-
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Spindlar är aktiva hela vintern. Placera en vit duk på marken under en grankvist eller en
kvist av en enrisbuske och skaka kvisten ordentligt. Även under kalla vinterdagar trillar
det nästan alltid ner spindlar på duken.

Skrattande löv

Leta efter några extra fina, stora höstlöv. Ta en kniv och skär ut mun och ögon. När ni placerar lövgubbarna på en mörk bakgrund, så ser man hur löven skrattar. Tar ni in löven
så torkar de och får skrattrynkor. Man kan också pressa löven under en hög med
tunga böcker med papper på båda sidor av löven så att inte böckerna tar
skada. Placera de pressade löven på fönstret eller limma fast dem på
svart papper. Ni kan också lämna dem utomhus, på någon plats där det
rör sig många människor. De blir glada i höstrusket när de får träffa på
lite skrattande löv. Ni kan också testa på att skära ut olika ansiktsuttryck.
Hur ser man ut när man är förvånad, rädd, arg, ledsen, fnittrig, trött? Gör
sådana ansiktsuttryck och försök skära ut dem i löven!

Hur många äpplen och rönnbär hittar
			
du på den här sidan?

□□ Bygg en lådbil av återvinningsmaterial (och besikta den)
□□ Ordna arbetsbyte
□□ Gör en utfärd med alla sinnen
□□ Gör mattrasor av era gamla kläder och ge åt någon som kan väva mattor
□□ Leta spindelnät i skogen tidigt på morgonen

Bygg lådbil
Ett roligt projekt som tar lite mer tid är att bygga en lådbil av återvinningsmaterial tillsammans. Gör en
tillfällig verkstad och bygg lite varje dag. Bygg i etapper, ta inte fram allt material på en gång. Spara allt roligt
dekorationsmaterial till sist, annars vill man gärna börja med att måla och dekorera. Fundera på tekniska
lösningar tillsammans. Som vuxna ska ni inte bygga för barnen utan var med som tekniska stödpersoner som
är ansvariga för verktygen och hjälper barnen vidare när de har ett tekniskt problem som inte går att lösa.
Samla in byggnadsmaterial i god tid, använd sådant som finns i uthus eller åk via återvinningsstationen och
se vad ni kan hitta. Planera inte på förhand hur lådbilen ska se ut, utan låt lådbilen ta form vartefter, utifrån
vilket material som ni har tillhands och hur barnen vill bygga.

Lådbilen ska för det första kunna styras med framhjulen och för det andra ska man kunna bromsa utan
att man tappar styrförmågan. Det ska finnas fotstöd
och utrymme för fötterna så att de inte släpar i marken. Föraren ska ha ryggstöd och tillräckligt stor plats
att sitta. Planera bilen för en förare.

Bygg bilen i den här ordningsföljden:
Bra att samla ihop på förhand är följande material:
Byggnadsmaterial:
hjul (på axel), fanérskivor (eller andra träskivor), olika metalldelar (som rör och pinnar), små bitar av bräder
och lister, träpinnar, någon form av stol eller sits, plastkåpor
Verktyg: såg, hammare, eventuellt borrmaskin, skruvar och muttrar i olika storlek, spik, järntråd, avbitare,
penslar, skruvmejslar och skiftnycklar, lim
Dekoration:
restfärger, lampor och belysning, reflexer, logon, emblem, siffror och bokstäver, dragkrok, instrumentbräda,
vindrutor, reservdäck, sidospeglar, registerskylt och andra roliga saker.
Ha kartong som underlag, träna på att städa undan tillsammans efter varje gång ni byggt lite vidare på lådbilen. Sortera överblivet material när lådbilen är klar och för till återvinningsstation.
Som utgångspunkt kan ni t.ex. använda en gammal barnvagn, delar av en gammal cykel, sittvagn, trädgårdsstolar, och annat. Börja med att ta isär det material ni har som utgångspunkt så att ni får hjulen på axeln och
kan använda dem. Sitsen från en sittvagn blir en bra förarsits. Titta på saker som är på väg till återvinningsstationen med en lådbil i tankarna – vad skulle man kunna använda? Det kan finnas saker som passar som
mätare och knappar på instrumentbrädan. Köp inte färdigt material utan bygg av det ni har. Försök undvika
lim så långt det går, använd andra sätt att fästa saker. Använder ni lim så undvik limpistolslim, för det har
ingen bra hållfasthet.

1. Välj ut två hjulpar på axel. Fundera hur ni ska få fast underredet av bilen och hjulen
på ett stabilt sätt, vilken storlek och vilken form ska underredet vara? Underredet kan göras av t.ex. en fanerskiva och bräder. På vilket sätt får man styrningen av
framhjulen att fungera, med styrpinne, ratt eller rep? Hur stort ska underredet vara
så att en förare ryms bekvämt att sitta? Tänk på att ha låg tyngdpunkt i bilen! Då
välter den inte lika lätt.
2. Fundera på och bygg ett bromssystem – hur ska bromsen fungera, finns den på ena
sidan eller på båda sidorna, har ni fotbroms eller handbroms? Vad kan det ha för effekt om bromsen finns bara på ena sidan?
3. Bygg kaross: säte och fotstöd, sidor och skydd. Ska ni ha motorhuv? Den kan man
göra av stora bitar faner eller hårdpapp, t.ex. bakstycket av ett gammalt skåp.
4. Kolla ännu en gång att styrning och bromsning fungerar och kör en testkörning.
Kontrollera att chauffören sitter säkert och åtgärda eventuella problem.
5. Nu är det dags för de små detaljerna. Spackla och måla karossen, fäst ev. reflexer,
speglar, mätare, knappar, logon, siffror och bokstäver, registerskyltar och reservdäck.
Det är bra att först nu ta fram material till den här delen av bygget!
6. Besikta bilen före användning! Går bilen inte genom besiktningen måste ni bygga
om och rätta till eventuella säkerhetsproblem. Det är bra att träna sig på att bygga
saker som inte lyckas första gången. Ibland lär man sig bäst när man prövar sig fram
och man måste fundera på nytt om något inte fungerar.

Gå igenom säkerhetsrutiner:
De vuxna har hand om säkerheten. Barnen får säga till en
vuxen om de vill använda verktyg, som t.ex. borrmaskin. Verktyg används tillsammans, med huvudansvaret hos de vuxna. Ha
bra ventilation om ni målar, eller måla utomhus. Använd arbetshandskar och kläder som får få revor och fläckar.

7. När det är dags för testkörning så är förarutrustningen hjälm, långärmad tröja eller
jacka, långbyxor och skor. Se till att det inte finns snören som kan fastna i hjulen.
Testa lådbilen i en backe som är lagom stor. Använd en rutig flagga vid målgången
och fira med saft när alla förare som vill prova lådbilen provat den! Ta med lite
verktyg till backen, om bilen behöver repareras på plats.

Känner ni vuxna er inte tillräckligt bra på att skruva så bjud in någon kunnigare som tekniskt
stöd. Kom ihåg att just er lådbil ju ändå är världens finaste oavsett hur den ser ut!

Besiktningsprotokoll
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för lådbilar

1 Bil

1.1 Konstruktör/designer:
1.2 Märke, modell:
1.3 Färg:
1.4 Längd:
1.5 Bredd:
1.6 Ungefärlig vikt:

2 Hjul, axlar, styrning och broms

2.1 Hjulbredd:
2.2 Axelavstånd:
2.3 Markhöjd:
2.4 Hjul:
st (tar i marken samtidigt)
2.5 Storlek, framhjul:
2.6 Storlek, bakhjul:
2.7 Axlar: □ fungerar på ett säkert sätt □ ej godkänd
2.8 Styrning, modell:		
□ tillräcklig
□ ej tillräcklig
2.9 Bromssystem, modell: 				
□ fungerar på ett säkert sätt
							
□ ej godkänd

3 Kaross

3.1 Karossmaterial (samtliga om flera):
3.2 Registrerad för
personer
3.3 Körställning: □ godkänd □ ej godkänd
3.4 Fotstöd / botten: □ tillräcklig
□ ej tillräcklig
3.5 Tak, motorhuv, sidoskydd: □ tillräcklig
□ ej tillräcklig

4 Säkerhetsutrustning

4.1 Hjälm: □ med visir □ utan visir
4.2 Skor, knutna skosnören:
□ tillräcklig
□ ej tillräcklig
4.3 Långärmad tröja eller jacka: □ tillräcklig
□ ej tillräcklig
4.4 Långa byxor utan band som kan fastna: □ tillräcklig
□ ej tillräcklig
4.5 Övrig skyddsutrustning (t.ex. handskar, nackskydd):
□ Att observera (godkänns muntligt före körning):
□ Att reparera före körning (ny besiktning):
□ Godkänd, men bör repareras före nästa besiktning:
□ Godkänd utan anmärkning
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/
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Besiktad av (underskrift och namnförtydligande)

Källa: Markku Hukari, Karleby naturskola / Villa Elba)

□□ Gör en utfärd i naturen där du hittar
så många färger som möjligt
□□ Ha en köp-ingenting-vecka
□□ Gör en tidig morgonutflykt med pannlampor
□□ Gör upp eld utomhus och ha mellanmål eller middag där
□□ Ordna klädbytardag

Att känna efter och lägga märke till
För att lägga märke till alla saker som finns i naturen så behöver man träna sig. Ju noggrannare man tittar efter ju mer
hittar man. Först när man riktigt känner efter så upptäcker man saker. Olika typer av observations- och lägga-märke-till-övningar med olika sinnen är roliga och gör vilken utfärd som helst spännande fastän ni kanske är alldeles
bakom knuten. Det är också bra övningar om man har svårt att koncentrera sig eller känner sig stressad, ledsen eller
trött.

Att fundera på tillsammans:

Vilka är våra sinnen? Vilket tror ni vi använder mest? Vilka sinnen använder olika djur mest, t.ex. fladdermus, uggla,
hund? Visste ni att också fiskar har samma sinnen som vi människor? De kan däremot inte titta rakt fram för de har
ögonen på vardera sidan om huvudet, utom flundrorna, för de tittar bara uppåt. Håll handflatan mitt framför ansiktet så att du inte kan se rakt fram. Precis som en fisk måste man svänga på huvudet för att kunna se rakt fram! Lägg
händerna bakom öronen och rikta händerna åt olika håll, som öronen på en älg eller en häst. Hör man någon skillnad
beroende på hur man sätter händerna?

DOFT
Blanda doftblandningar i små burkar. Ta riktigt små saker från naturen,
blanda dem i burk och mosa dem med en pinne. Jämför era dofter! Hittar
ni er egen doft om ni blandar om burkarna? Häll till sist ut alla dofter på
ett och samma ställe, t.ex. på en stubbe. Ni får en doftbomb som djuren i
skogen kan lukta på. Ni kan också göra doftmemory. Ta samma doft, t.ex.
mossa, och i lägg i två burkar. Fortsätt med nästa doftpar tills ni har många
olika. Kan ni para ihop rätt dofter genom att bara lukta på dem? Ofta har
man doftminnen där en viss doft gör att man kommer ihåg en speciell sak.
Ta en doft i gången och fundera på vad ni kommer att tänka på. Förknippar
ni doften med något speciellt?

KÄNSEL
Lägg olika föremål från naturen i tygpåsar. Känn med handen om ni känner igen föremålen utan att titta. Kan ni
hämta en likadan? Och lika många? Känn med kinden
mot en slät trädstam. Känn sedan med kinden mot
en skrovlig trädstam. Känn med kinden mot mossa.
Känn sedan mot en sten. Samla föremål från naturen i
en låda, samla så många olika adjektiv som möjligt: hård,
mjuk, våt, torr, skarp, skrovlig, slät. Kan ni gissa varandras
adjektiv? Om det blåser kan man sätta sig med ryggen mot ett
träd och blunda. Känner du hur trädstammen rör sig med vinden?
Plocka så många kottar ni kan hålla i händerna på t.ex. 20 sekunder.
Ställ er tätt intill varandra och kasta dem rakt upp i luften. Stå kvar
utan titta inte uppåt och känn efter hur det regnar kottar. Hur kändes
det?

HÖRSEL
Sätt dig ner på ett eget bekvämt ställe där du sitter helt ensam. Var alldeles tyst och
lyssna på alla ljud som hörs. Från vilken riktning hörs de? Om man vill kan man räkna
ljud eller andetag. Visste ni att man kan höra ett löv eller regndroppar som faller till
marken? Ni kan också blunda och knyta händerna till två knytnävar. Håll upp
ett finger för varje nytt ljud du hör. När man har alla tio fingrar uppe kan man
öppna ögonen. Ni kan också plocka ett fint höstlöv på var från marken. Håll upp
dem i luften och släpp dem samtidigt till marken. Var alldeles tysta! Olika löv
dansar på olika sätt, titta noga. Hörde ni något ljud när de nådde marken?

SMAK
Smaka aldrig på något om du inte är helt säker på att du vet vad det är och att
det är ätligt! Det finns mycket som går att äta i naturen, men det finns också
sådant som är giftigt. På hösten kan man prova på att smaka på harsyra,
rönnknoppar som smakar bittermandel och rot av stensöta som smakar
lakrits. Är ni bara på en kort utfärd bakom hemknuten så är det ä n d å
alltid gott med matsäck, t.ex. knäckebröd och saft.
Det är bra att göra de här övningarna också slaskiga och kalla dagar. Då är det bra att springa och leka
emellanåt, så att man håller värmen. Ni kan göra en egen äventyrsbana av det som råkar finnas i skogen – hitta på balans-, spring-, kasta- och hoppbanor åt varandra. Eller så gör ni uppdragskort, lägger
dem i en påse och drar ett uppdragskort i gången. Uppdragen ska ni göra så snabbt som möjligt!
Dra nästa kort när ni är klara, eller spring ett varv upp på en backe och ner igen innan ni får
ta nästa uppdragskort.

Hitta färger i november
Det finns hur många färger som helst i naturen i november, om man bara tittar efter. Gör en
utfärd en riktigt grå novemberdag och leta färger. Ta små, små saker från naturen som har
olika färger. Sakerna kan ni samla på en vit tygduk som ni brett ut på marken. Till exempel
kan ni:
•
•
•

Välja en färg och försöka hitta så många nyanser som möjligt av just den färgen
Ta med färgkartor från en färgaffär, dra en färg i taget utan att titta (t.ex. från en
tygpåse) och leta efter just den färgen – placera färgkortet och saken från naturen bredvid
varandra och dra nästa färg
Ta med en bild av t.ex. ett konstverk eller ett djur och försök hitta likadana färger i
naturen som finns på bilden.

Sök efter så många olika färger som möjligt och lägg dem på en vit duk. Ni kan fästa lite
dubbelsidig tejp på en bit kartong, t.ex. med formen av en palett. Ta bort skyddspappret
på tejpen först när ni kommer till skogen och fäst dit små, små saker från naturen i så
många olika färger som möjligt.

SYN
Ta med en hulahularing till skogen, kasta den en bit framåt och turas om med att fråga frågor för varje
gång ni kastar den. Fråga frågor om det som finns inne i ringen: Hur många pinnar finns det? Vilken sten är
störst? Vilket blad är vackrast? Finns det något rött i ringen? Finns det något som rör sig i ringen? Vad tror
ni är äldst i ringen? När ni går till skogen kan ni stanna med jämna mellanrum. Alla blundar utom en som
frågar: ”Var är närmaste...?” Alla pekar åt det håll där man tror att närmaste träd/sten/svamp/tall/björk/
stubbe är. Öppna ögonen – vem hade rätt? Välj ett löv och håll upp det mot solen, så att man ser igenom.
Titta riktigt nära. Hur ser det ut? Hitta ett löv eller en bit bark som har ett hål. Titta omkring dig genom
hålet, titta också riktigt nära på något? Ta med ett rep till skogen och avgränsa ett litet område med repet.
Lägg ut ett visst antal av något, t.ex. mjukisdjur eller målade stenar innanför repet. Placera några så att de syns
lätt, andra kan vara mer gömda så att man bara ser en bit av dem. Lägg några på marken, andra lite högre upp på trädkvistar. Gå tyst, en och en, runt området, utanför repet och räkna tyst hur många saker
ni ser. Gå sen en gång till – man hittar nästan alltid flera andra gången! Plocka sen sakerna och räkna
högt tillsammans. Om ni använder olika sorters skräp så kan ni fundera på vad som inte hör hemma i
naturen. Att titta med förstoringsglas eller luppar i skogen är alltid roligt. Det finns mycket som är pyttelitet, jättevackert, jättekonstigt eller jättehäftigt men som man inte ser med blotta ögat.

Hur många höstlöv hittar ni på det här uppslaget?

De saker ni samlat på duken kan ni bygga ett konstverk av tillsammans.
Bygger ni på marken så kan konstverket bli kvar i skogen.

Måla med naturen

Ta med vitt papper och skrivunderlägg till skogen. Ta olika saker från naturen
och tryck/dra dem mot papper. Kommer det färg? Prova olika saker och se
hurudana färger det kommer. Till och med en kotte kan ge färg på vitt papper.
Gör konstverk med bara de färger ni får från naturen! Ni kan också ta med papper
och färg – men inte några penslar. Istället för penslar så använder ni föremål från
naturen som penslar. Testa alla möjliga olika penslar. En gammal grankotte är en
jättebra penna! En blåsig dag kan ni ta med en pensel, doppa den i färg
och hänga upp den i en kvist som rör sig i vinden. Under penseln, så att
penseln just och just rör pappret, placerar ni ett papper. Det kan vara bra
att tejpa fast pappret i skrivunderlägg, så att inte pappret blåser bort. Vänta
eller lek en stund och titta sedan efter på konstverket som vinden har målat!

Hur många förstoringsglas hittar ni på det här uppslaget?

M a n-ka n-göra-u t ma ninga r i

Decemberbingo

□□ Låna en lånebok som julklapp åt någon
□□ Hjälp d juren i skogen (och ge dem en julklapp som de uppskattar)
□□ Stek plättar över öppen eld i skogen
□□ Ät mat som producerats jättenära er i en vecka
□□ Gör en dörrkrans av saker ni hittar i skogen

Gör en dörrkrans

Det är ganska enkelt att göra en dörrkrans av naturmaterial. Leta efter långa årsskott utan
kvistar av vide. Det finns i många diken! Fråga markägaren om lov innan ni plockar
videkvistar. Ta en vidja och snurra ihop den till en rund ring i den storlek ni önskar.
Hålls inte vidjan ihop som en ring så kan man fästa med lite järntråd. Ta en vidja till
och snurra runt den första, så får ni en lite stabilare kransbotten. Be om tillstånd av
markägaren och gör en utfärd till skogen för att plocka material. Gran- och tallkvistar, blåbärs-, lingon- och kråkris, lummer, ljung eller gamla kvistar med mycket lavar
på är exempel på material som man kan fästa i sin dörrkrans. När man binder kransen där hemma så tar man en liten bukett i gången och fäster dem på kransbotten med
järntråd. Fortsätt med bukett efter bukett, tills hela kransen är täckt. Knyt ett snöre bakom
kransen för upphängning. Ni kan dekorera med kottar, äppel eller rönnbär som ni fryst ner. Kransen håller sig länge
fin utomhus. Vill ni ha den inomhus så lägger man den på ett stort fat med vatten. När kransen ska slängas bort
måste järntråden tas bort. Resten kan slängas i skogen eller i komposten, så får det förmultna.

Besök ett äldreboende

Fundera före ert besök på frågor. Vad vill ni veta om hur det var förr i tiden? Vilka sånger, ramsor och lekar hade
barnen? Vad gjorde man på kvällarna förr? Hurudan var julen förr? Och nyår? Vad åt man? Vad hade man för arbete? Hur var det i skolan förr? Hur såg det ut förr? Vilka saker har ändrat? Ta med en present som tack, något som ni
själva har gjort.

Arbetsbyte

Om ni känner någon som inte tycker om att hämta julgran från skogen,
men tycker om att läsa högt eller baka pepparkakor, så kan ni göra
ett arbetsbyte. Ni hämtar julgranen och i stället får ni pepparkakor
och högläsning. I stället för att köpa saker så kan man byta saker och
tjänster. Fundera tillsammans vad ni är bra på och vad ni skulle kunna
erbjuda! Är ni bra på att tvätta fönster eller skotta snö? Har ni allt för
mycket granskottsirap eller morötter?

Presentkort

Att fundera på tillsammans: ger man en tjänst eller en upplevelse
istället för en sak som present, vad skulle det då kunna vara? Vad
skulle man själv vilja ha i så fall? Om man tänker på de personer man
vill göra glad, vad skulle t.ex. morfar/farfar/en kompis/mamma/ett
syskon bli glad av?

Använd allt papper på båda sidor
hela december

Ordna lillajulfest
utomhus.

Kryssa för de saker ni gör under december. Hur många bingorader får ni?

Besök någon som
har djur och hjälp
till att ta hand om
dem.

Använd inte engångskärl.

Gör en islykta och
Bygg pyttesmå
kojor i skogen och gör någon glad gesätt frön i dem. nom att placera den
någons gård med
Fyll på fröna när
en hälsning.
de är uppätna!
Gör ett nyårslöfte
om en sak som ni
ska göra för att
hjälpa naturen
nästa år.

Ät vegetariskt en
hel dag!
Sortera skräp och
besöka återvinningsstation.

Gå i skogen och
Ge varandra
sjung högt en
komplimanger, så
sång som ni tyck- många som möjligt.
er om.

Bygg något riktigt
fint av is som ni
fryst ner i använda
mjölkförpackningar.

Krama någon, riktigt ordentligt

Bjud in någon att
baka tillsammans
med er.

Hjälp någon som
behöver det!

Släck alla lampor
och saker som
använder el för en
timme. Mys!

Dekorera en gran
i skogen med fina
saker ni hittar i
naturen.

Gå ut! Spring så
hårt ni bara orkar
en liten stund.

Knacka på hos
grannarna och
släng in ett julkort
(som ni gjort själv)
utan att de hinner
se er.

Gå, sparka eller
cykla så ofta ni
kan.

Spring tio varv
Gör lyktor av glasrunt huset varje eller metallburkar.
morgon i en veckTänd ljus i dem
as tid.
utomhus.

Ordna en skridsko- och skidskobytardag

Gör ett presentkort på något ni
ska göra tillsammans åt någon i
julklapp.

Julbok

Ge en present som inte skräpar ner! Besök ett bibliotek
och låna en bok i julklapp åt
någon. Man kan låna en bok
som mottagaren blir glad av,
en bok som mottagaren lär
sig något nytt av, beskriver
något som ni skulle kunna
lära er att göra tillsammans
eller kanske lånar man en bok
man kan läsa tillsammans.
Kom ihåg att skriva ner på
ett kort från vilket bibliotek
boken är lånad och när den
ska lämnas tillbaks!

Den här boken har jag lånat åt Dig
från biblioteket i
Den ska lämnas tillbaka

Önskar:

/
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Försök minska
mängden avfall
som ni kastar,
jämför varje dag i
en vecka.
Intervjua någon
som är riktigt
gammal om hur
det var förr i
tiden.

Lillajulfest - Ett Äventyr
Bjud in till en lillajul- nyårs- eller trettondagsfest utomhus, en morgon eller en kväll. Säg till på förhand att gästerna ska ha pannlampor, ficklampor, varma kläder och sittunderlag med. Lägg ut lapparna i skogen tillsammans med
sådant som behövs för uppgifterna, tänd ljus eller facklor och placera dem med jämna mellanrum längs vägen så att
gästerna hittar fram. Ta emot gästerna och be dem starta några i gången så att inte alla går iväg samtidigt. Gör det
riktigt mysigt vid slutet av stigen, ha varm saft och pepparkakor med eller värm glögg över öppen eld. Vänta tills alla
gäster har kommit igenom banan och ha en mysig stund tillsammans. Kom ihåg att ta alla lappar och lyktor från skogen nästa dag när det är ljust! Välj längd på stigen genom att välja ut ett antal av de här lapparna:

4.

Det är bra att komma ihåg att hjälpa natu ren. Bygg en liten, liten
finns en
koja av pinnar ni hitta r på marken. Gör ett bra tak! Här bredvid
ens små d jur.
påse med frön. Lägg lite frön inne i er koja som mat till skog
nog snart blir
Växt erna vilar på vintern. Krama om ett träd och viska att det
sommar igen!
Hälsningar, Eko- Lina

1.

Det måste ha hänt något! Människorna verkar bara
springa omkring och vara stressade och ha bråttom.
Varför det, undrar jag? Kan de inte ta det lugnt mera?
Och varför ska de ha så många saker? Smyg så tyst
och långsamt ni kan fram till nästa lapp! Hör ni några
ljud i skogen?
Hälsningar Eko-Lina / Superhjälte

2.

Ju mer man titt ar, desto mer saker hitt ar man! Stå
kvar på era
plat ser. Lys omkring er med era lampor. Hitt ar ni tre
reflexer som
finns gömda precis här i närheten? Räkna dem! Ta inte
ner dem.
Fort sätt framåt längs stigen!
Hälsningar, Eko-Lina
(Göm tre reflexer på
förhand, göm dem
inte för lätt!)

3.

a.
Människorna bord e kunna göra saker tillsa mma ns utan att bråk
ni av
Varför tänker de bara på sig själva, det undrar jag det? Klara r
ingen
att ställa er på den här, alla samt idigt? Håll i varandra så att
börtrilla r ner. Räkna högt till tio inna n ni stiger ner. Börja om från
jan om ni inte klara r av det!
Hälsningar, Eko- Lina

(Placera ut en låda av lagom storlek, så det är lagom svårt att stå på den om man är flera stycken. Man kan ha flera lådor om man vill variera svårighetsgraden och sätta till/ta bort lådor. Man kan också använda en trädstam eller stubbe
som finns färdigt i skogen.)

5.

(Lägg t.ex. små
brädbitar som ni
skrivit bokstäver
på i en tygpåse.
Välj ett lagom lätt
ord, t.ex. BRASA,
ELD, VINTER, SKOG,
KOMPIS)

En komplimang blir man alltid glad av. Säg något snällt och
uppmuntrande till varandra!
Hälsningar, Eko-Lina

vilket ord man
6. Här finns en påse med bokstäver. Kan ni kluraing?ut Lägg
tillbakan göra av dem om man lägger dem i rätt ordn
till
ka bokstäverna i påsen när ni är klara . Kan ni gå baklä nges fram
leda
näst a lapp? Eller turas om med att blunda. Ni som ser måst e
!
den blinda personen riktigt, riktigt försiktigt fram till näst a lapp
Hälsningar, Eko- Lina

7. Här finns rutor på marken. I varje ruta finns en lapp. Samla
natursaker och lägg i rutorna! Ni kommer väl ihåg att inte riva av
levande kvistar eller förstöra något?
Hälsningar, Eko-Lina

(Placera ut pinnar på marken så att
de bildar ett rutmönster, t.ex. fyra
rutor. Placera en brädlapp i varje
ruta. Skriv t.ex. ”Något vackert”,
”Något riktigt gammalt”, ”Något
vått”, ”Något mjukt”, ”Något grönt”
på brädlapparna).

Älvbya rna
VOITBY
Till Älvbyarna hör byarna Anixor, Martois, Miekka,
Staversby, Veikars och Voitby samt Båskas, Skatila och
Torrvik. Älvbyarna finns längs Kyro älv i östra Korsholm.
Byarnas invånare är aktiva i föreningar och många driver egna företag. Varje höst ordnas skördemarknaden
Älvtorget. De olika föreningarna arbetar med allt från
omställning för en hållbar framtid och lokal självförsörjning till säkerhet i vardagen och att förbättra trivseln
och samvaron i byarna.
Kom och hälsa på oss: hitta trollskogen
och se islossningen i älven på vårarna,
titta på älvorna som dansar på älven
på sommarnätterna, och lyssna på
näcken som spelar i forsen, cykla
längs byvägarna och handla närproducerat på skördemarknaden!

BÅSKAS

SKATILA
Storhälleberget

STAVERSBY

ANIXOR

VEIKARS
Storskogen

Trollskogen

MARTOIS

TORRVIK

MIEKKA

Sara Kåll-Fröjdö

Sara har skrivit texten och gjort illustrationerna. Hon har växt upp på en bondgård i Pedersöre och
bor numera i Replot. Hennes favoritårstid är vintern med stjärnklara nätter när det knarrar i snön
under skorna och vårvinterdagar när skaren håller. Sara är FM (biolog) och PeM (allmän pedagogik)
till sin utbildning och har arbetat 16 år som miljöpedagog på naturskola. Sara har arbetat med barn
och ungdomar utomhus, året runt, i alla väder och också hållit fortbildningar för pedagoger, både
från Finland och andra länder.

Eko-Lina

Eko-Lina är klok och hjälpsam. Hon sparar, sorterar och reparerar. Hon odlar och samlar, konserverar och
bakar. Hon återanvänder, tar hand om de saker hon har och sköter om det som lever och finns ute naturen. Hon tycker om äventyr i skogen bakom knuten och att ta det lugnt och titta på molnen och hoppa
i snön efter bastun. Hon tycker om att ha det lagom tråkigt och så tycker hon JÄTTEmycket om att träffa
andra människor och göra saker tillsammans. Hon är också en superhjälte, ganska busig och orädd.

De här tre sakerna
tyckte vi bäst om i boken:
1.
2.
3.

Tack till...

#enlitenguideomatträddavärlden

Alla de professionella småbarnspedagoger och miljöpedagoger samt personer i Älvbyarna och inom
omställningsrörelsen som läst igenom och kommenterat texten. Tack till Håll Skärgården Ren rf. som faktagranskade
texten om hav och plast samt till Markku (expert på att bygga lådbilar av återvinningsmaterial med barn) för att vi
fick använda besiktningsprotokollet. Tack till Eko-Mies vid Karleby naturskola/Villa Elba för att du gett inspiration för
en ny superhjälte och till Daniel, som är världens bästa ”Locket på”-påminnare.

Kom ihåg...

att ge barn möjligheter att uppleva och att lära sig att
förstå i sin närmiljö. Låt dem uppleva sin omgivning
som säker, intressant och roligt och skapa tillfällen att röra sig i naturen. Låt dem träna sin observationsförmåga och ge dem en möjlighet
att skapa ett band till naturen. Ge barnen
möjlighet att beskriva och berätta vad
de upplevt, på många olika sätt. Var
medveten om vilka värderingar ni
som vuxna ger vidare till nästa
generation.

6. Påverka
5. Ta ställning i miljöfrågor

4. Lära sig hur människan
påverkar miljön
3. Lära sig förstå sammanhang i naturen
2. Lära sig uppleva, upptäcka och iaktta naturen
1. Lära sig vara i naturen (bli van och trygg), lära sig att tycka om
naturen och ha roligt i naturen

(Trappmodellen efter Johansson, 1990)

Källor för
miljöpedagogiska teorier

Cantell, Hannele (red.): Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, 2004.
Johansson, Stina: Bland stubbar och kottar: med barnen i mulleskogen. LT i samarbete med Friluftsfrämjandet, 1990.

Omställning betyder att tillsammans arbeta för en hållbar framtid och
söka lokala lösningar på globala problem. Inre omställning innebär att
personliga värden och värderingar stöder ett gott och hållbart liv och på
så vis en hållbar framtid. Det handlar om
att tillsammans hitta mindre och större
lösningar för en tryggare och hållbarare
värld för våra barn.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Den här boken är tänkt att motivera och inspirera er att rädda världen just hemma hos er,
i er lilla del av den. Här finns utmaningar och
saker ni kan göra tillsammans, bakgrundsinformation och tips på temahelheter för
er som arbetar som pedagoger. Boken kan
lika gärna användas hemma, i daghem, förskola
eller nybörjarundervisning. Texten riktar sig till
en vuxen läsare, men boken kan läsas av barn
och vuxna tillsammans. Bilderna inbjuder till att
upptäcka små detaljer för de som ännu inte
kan läsa.

