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Vinterskoven
Lav fuglekasser og hæng dem op. Det er den rigtige tid lige nu.
http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven/fuglekasser
Skriv ned hvilke fuglearter der kommer på foderbrættet.
http://www.dof.dk/fakta-om-fugle/fugle-i-haven Hvilke arter er
standfugle, hvilke er gæster fra de nordiske lande, og hvilke er trukket
væk.
Lav fuglemad til fuglene i haven. http://www.skoven-iskolen.dk/content/fuglefoder

Kig efter fugle i skovbunden. Hvad laver fuglene på
denne tid af året?
Hav en kikkert med skoven: Du kan se musvit,
blåmejse, sumpmejse, sortmejse og topmejse. De kan
være i større flokke. Det er en fordel, når der en
rovfugl i nærheden. Tegn dem når du kommer hjem.
Kig på rovfugle, f.eks. musvåge, spurvehøg, tårnfalk.
Tegn dem på sort karton i 1/5 dels størrelse. Klip dem
ud. Saml dem med sort sytråd og hæng den op som
uro med ståltråd. Se Nordens Fugle eller Europas
fugle.

Hvor gamle er træerne i skoven? Mål omkredsen 1,5
meter over jorden og divider med 2,5. Så har du
alderen i år. Har træet stået inde i en stor skov, er de
meget ældre, måske dobbelt så gammelt. Kig på
nyfældede træer og kig på årringe. Prøv at tælle dem.
Bredden kan variere fra 1 til 2,5 mm.
http://www.skoven-iskolen.dk/content/tr%C3%A6ets-alder
Prøv at måle træernes højde. http://www.skoven-iskolen.dk/content/m%C3%A5l-tr%C3%A6ernesh%C3%B8jde
Kig på træernes silhuetter. Læg mærke til
kronernes form og stammens overflade.
Gads Forlag: ”Træer i Nordeuropa” og
Politikken: ”Træer og buske i skov og
hegn”
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Hvis der en nyfalden sne, er der en oplagt mulighed for
at se efter Dyrespor. Tag nogle fotos af dem.
Lyt om natten eller aftenen. I december og januar
måned kan man høre rævene. Der lyder en hæs gøen
efterfulgt af en længere periode den tuder.
Lav et digt et særligt sted i skoven.

Egern og mus har travlt med at finde kogler. Måske
finder du nogle af de kogler, de har gnavet.
Se Gads Forlag: ”Dyrespor”.

Skovens dybe ro giver inspiration og mange tanker kan
løbe gennem hovedet på en. Prøv at skrive dem ned.

Fotografer og lav video af vinterskovens træer, buske, dyreliv, sne, rim, forårsbebudere m.v. .
Lav lydoptagelser, sæt musik ind. Tænk kreativt.
Sid stille. Skriv ned hvad du hører.
Saml spor efter dyrenes gang, løb, æde spor, ekskrementer, gylp, skjulesteder, skeletdele,
kranier. Anvend fotos og tegninger. Prøv at skille gylpene ad Se Gads Forlag: ”Dyrespor”.
Saml dekorationsmateriale til at tage
med hjem. Lav dekorationer og prøv
samtidigt at bestemme noget af det
fundne.
Kig efter vinterstandere. Mange træer
og buske står med deres frugter til stor
glæde for fuglene. http://www.skoveni-skolen.dk/content/tr%C3%A6ersfrugter
Kig efter knopper. http://www.skoven-iskolen.dk/content/tr%C3%A6ernesknopper-0
Rod rundt i skovbunden, i et udgået eller et dødt træ efter liv såsom skolopendere,
bænkebidere, edderkopper og andre. Mange dyr er i dvale nu på grund af den lave
temperatur.

