Ute i hardt vær
Tuva, Siren, Daniel og Aslak er på skitur i fjellet. Plutselig møter de et
forferdelig uvær med vind og snø. Til hell og lykke går de rett på ei hytte. De
bryter seg inn i hytta for å komme unna uværet.
Vel inne begynner de så smått å legge en plan for hva de skal gjøre
for å kunne ta vare på seg selv til været blir bedre.
Tuva henter ei dyne fra soverommet og sier: Dette været var ikke spådd og
går sikkert over. Skal vi ikke bare legge oss i dynene og slappe av litt, og se
an utviklingen på været?
Daniel: Det er det dårligste forslaget jeg har hørt i dag. Vi må begynne å
fyre med en gang, for å få en levelig temperatur i hytta. Det er jo - 1 C her
inne!
Aslak: Jeg er enig med deg, Daniel, men først vil jeg bare gå rett utenfor
hytta her, for å prøve å finne mobilsignal. Det er viktig å få varslet
nødetatene om at vi er i god behold.
Siren: Glem det å gå ut, Aslak, sikten er kanskje 1 meter, slettes ikke sikkert
du finner tilbake til hytta igjen. Jeg foreslår heller at vi tenner et stort bål
utenfor hytta. På den måten kan de som leter etter oss, finne oss.
Hva ville dere gjort dersom dere var i samme situasjon?

Et harehopp
På bildet ser du en hare som har hoppet i snøen. På bildet ser du en hare
som har hoppet i snøen. Det er 74 cm mellom hvert hopp. Hvis haren blir
jaget av et rovdyr, kan den hoppe opptil 2 meter i hvert hopp.
Merk av et punkt på bakken, og finn ut hvor langt dere klarer å hoppe.
Hvem hoppet lengst, du eller haren?
Ta en titt på bildet og studere fotavtrykket til haren.
o
o

Hvilken veg hopper haren?
Hvordan ser beina til haren ut i forhold til våre bein?

Andunger i fuglekasse
Andunger som hopper ut av ei fuglekasse, kan det stemme?
I snakkeboblene kan du lese ulike uttalelser som du kanskje er enig eller uenig i.
Hva tenker du selv?

Selv om det er veldig
høyt, skader ikke
andungene seg.

Fugleunger hopper
ikke ut av redet før
de kan å fly, så dette
stemmer ikke.

Finner du tallene
For 800 år siden levde en mann som het Fibonacci.
Han bodde i Italia og var veldig flink i matematikk. Han er mest kjent for
at han fant en rekke med tall som vi ofte finner igjen i naturen. Starten på
tallrekka er slik:
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Tallrekka fortsetter videre i samme mønster.
Hva blir de to neste tallene i tallrekka?
Når du ser en kongle ovenfra, kan du se at kongleskjellene danner en krum linje.
Vi har tegnet inn to av dem.
Hvor mange krumme linjer finner du på kongla i bildet?

Undersøk naturen rundt deg og se om du finner flere tall fra Fibonaccis
tallrekke.

Gjør en oppdagelse
Kanskje har dere vært her mange ganger før, eller kanskje er dette et helt
nytt sted. Uansett, så kan man alltid oppdage nye ting i naturen.

Her må dere samarbeide, helst tre eller fire sammen. Finn et tre, og hold
hender. Én av dere holder treet, mens resten strekker seg ut fra treet, se på
tegningen. Mens dere holder slik, skal dere bevege dere rundt treet. Hver og én
teller inni seg antall skritt hele veien rundt. Får dere samme tall?
Gå en runde til. Bruk øynene og se om dere kan finne noe i
naturen dere ikke har lagt merke til før.

Hva “spiser” soppen?
Alt levende trenger næring. Dyr kan spise andre dyr, eller dyr kan spise planter.
Planter har fotosyntese. I fotosyntesen dannes sukker, som gir planten næring.
Hva med sopp, hvordan får sopp i seg næring?
Les uttalelsene i snakkeboblene, - er du enig eller uenig i det som står der?

Sopp kan ikke
være en plante,
for alle planter
er grønne.

Sopp vokser opp
av bakken. Sopp
er en plante.

Sopp er ikke verken
plante eller dyr.
Sopp er altså ikke
noe levende.

Soppen får
næring fra
bakken.

Soppen «suger» næring ut
av levende og døde planter
og dyr. Dette gjør den ved
hjelp av lange «tråder»
som den sender inn i
planter og dyr.

Båtene i bekken
På tegningen ser du tre båter på tur nedover en bekk.
De har startet likt. Bekken er dyp, så båtene støter ikke på stein eller kvist.
Hvilken av dem tror du vil komme først frem?

Kan noe søppel ligge igjen?
Det er påske, og du er på tur med familien din. Dere har med mye god mat, og skal
kose dere. Dere sanker granbar for å ha noe å sitte på. Bålet tennes og pølsepinner
spikkes, og snart blir det pølse med lompe. Æsj! Der ble det ketsjup-søl på jakka. Det
er bra moren din har tørkepapir.
Storesøster drikker juice, mens du foretrekker brus. Faren din lager seg en kopp te,
mens moren din fyller pappbegeret med svart kaffe. Alle får kose seg med det de
har mest lyst på. Og til sist høydepunktet: Kvikk Lunsj og appelsin!
Mette og fornøyde spenner dere på skiene og vil starte på hjemoverturen. Da ser du
bålrestene i snøen sammen med pølsepinnene, og granbaren der dere satt. Det
ligger også igjen en uspist pølsebit, tørkepapiret med ketsjup, tepose, juicekartong,
pappbeger, appelsinskall og sjokoladepapir.
-

Vent litt! sier du. Vi kan ikke la det ligge igjen sånn.

Nei, svarer faren din. Han plukker opp sjokoladepapiret og vil gå. Men, hva med
resten? spør du. Det råtner og blir borte, svarer moren din.
Er du enig? Kan resten ligge igjen? Hva ville du gjort?

Insekter
Rundt omkring oss lever mange små kryp. De har alle sine spesifikke
oppgaver i naturen. Men er alle insekter? Det finnes en regle som kan hjelpe oss.
Et insekt har:
Huskeregla
1 n i insekt
2 antenner
3 kroppsdeler
4 vinger
6 bein
Kilde: Anne Sverdrup-Thygeson/NMBU

Under ser du noen bilder av småkryp. Studer dem, og diskuter om noen av dem
er insekter.

Bærekraftig utvikling
Bærekraftig utvikling betyr at vi må stelle pent med jordkloden, slik at de som
kommer etter oss
• også kan utnytte naturressurser, slik at de har noe å leve av
• også kan glede seg over en ren og fri natur, og leve et godt liv
• også er omgitt av mangfoldet av arter i havet, i skogen, på fjellet osv.
Under har vi presentert to mediesaker. Studer overskriftene og bildene. Hva mener
du, handler disse sakene om bærekraftig utvikling?
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