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Djurkort längs stigen 

 

Vilka av djuren finns i den här skogen på vintern? 

Hur rör de sig? 

Prova i ring att röra er som olika djur. 

 

Ugglan kommer 

 

Alla barn befinner sig i ett bo t.ex. mellan två träd ellervid en stor sten. 

Bestäm tillsammans vilket djur ni vill vara eller låt alla barn välja själv. 

Djuren springer ut ur boet och rör sig som ett visst djur t.ex. skogsmus, räv, 

hare osv. När den vuxna ropar ”Ugglan kommer” ska alla djur tillbaka i boet. 

Om ugglan hinner ta fast någon blir den också uggla nästa gång. 

 

Diskutera vilka djur som på riktigt kan bli byte för en uggla. En älg kanske 

bara blir skrämd av ugglan? 

 

 

Hararna och lodjuret 

 

Lodjuret ställer sig i en ruta byggd av några käppar, blundar och räknar till 

15. Hararna springer och gömmer sig så nära lodjuret som möjligt. När 

lodjuret räknat klart och öppnar ögonen gäller det att se så många harar 

som möjligt utan att stiga ut ur rutan. De harar som blir hittade kommer 

fram ur gömman. När lodjuret inte ser fler harar ropar lodjuret ”Alla harar 

stig fram ur gömman”. Hararna tittar upp ur gömmorna. Vem lyckades 

gömma sig närmast? 

 

Hararna kan utrustas med vita lakan som vinterpäls för att testa hur 

kamouflagefärg fungerar. 

 

 

Hararna och vinterpälsen 

 

Alla harar skuttar runt. När den vuxna ropar ”vintern är här” kryper alla 

harar ihop på marken. Den vuxna lägger ett vitt lakan över en av hararna. 

Sedan får de övriga hararna vakna upp och se sig omkring. Vem är det som 

ligger under den vita vinterpälsen? 

 

 

Smyga på haren 

 

Haren ställer sig med ryggen mot ett träd och drar ner mössan över ögonen. 

Rävarna startar en bit ifrån och försöker smyga sig fram till haren utan att 

bli upptäckta. Haren pekar på den räv som haren hör. Räven får då gå 

tillbaka till starten eller ta ett par steg bakåt. Den som först rör vid haren 

blir nästa hare. 
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Leken fungerar bäst i liten grupp. Om man vill kan man utrusta rävarna med 

bjällror på benen. 

 

Kölden och vårsolen 

 

Ta fatt-lek där ett (eller ett par) barn är vårsolen och ett (eller ett par) barn 

är vinterkölden. Alla andra är småfåglar som flyger omkring. Vinterkölden 

tar fast och då stelnar småfågeln på sin plats. Solen kan rädda genom att ge 

den stelnade fågeln en kram. 

 

Svartmesleken 

 

Svartmesarna har en stund på sig att föra ut frön från fågelmatbordet och 

gömma dem i skogen. Ett frö i gången! När tiden är ute tas fågelmatborden 

åt sidan och svartmesarna får istället varsin fågelmage (en liten burk) och 

får springa runt och samla frön i magen ur gömmorna. Nu finns också en 

sparvhök med i leken. När sparvhöken är ute och flyger måste svartmesarna 

söka sig i skydd vid ett träd. Hur många frön lyckas fåglarna få i magen? 

 

Leken kan också leka så att det finns talgoxar med som inte gömmer egna 

frön utan bara stjäl ur andras gömmor. 

 

Leken går också att leka så att barnen är ekorrar som ska gömma kottar. 

 

Kasta sol 

 

Kasta en gul frisbee och låtsas att den är solen som smälter snön där den 

landar. Rita en ring runt frisbeen, lyft den och börja gräva i snön med t.ex. 

skedar. Kommer du ner till marken? Vad finns där som kommer fram då 

snön smält? Ni kan samla några kottar och pinnar som solskatter. 

 

 

Parindelning 

 

Alla får ett hemligt kort md ett djur. Några i gruppen har fått samma djur på 

sitt kort. Nu gäller det att röra sig som djuret på bilden för att hitta sin 

grupp. 

 

 

Tre korgar 

 

Knoppkorgen: 

 

Gör en bildsökning på nätet med sökordet ”knoppis” så hittar du 

inspirerande material. 

Sök ”knoppis spel” om du vill beställa material. 

 

Korgen innehöll också luppar. 
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Fågelkorgen: 

 

Fågelgnisslor kan beställas via Lintuvaruste. 

Korgen innehöll också ficklampor, påskäggsgulor med sand för att härma 

skatans läte, skatan som handdocka och solrosfrön att mata och locka till sig 

fåglar med. 

 

 

Mosskorgen: 

 

Sagan om moster mossa hittas i det här dokumentet: 

http://www.nynashamnsnaturskola.se/pdfHtm/tema_ekorre_forskolan.pdf 

 

Korgen innehöll också isbitsformar att samla mossa och lav i (markägarens 

tillstånd!), tovade dockor som hör ihop med sagan och luppar. 
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