Sprid detta till dina kollegor.

KNOPPISAR.
Fö rarbeta:
* Vä lj ut 2 knoppisar runt din skola. Rita av knoppisarna tillsammans med eleverna.
Sjä lva knoppen ska vara riktig
* Operera en knoppis. Med hjä lp av rakblad kan man göra ett fint tvä rsnitt av en
knopp. Dåser man de sammanvecklade blom eller bladanlagen samt stjä lkanlagen
och knoppfjä llen.
* Locka fram våren. Ta ett vä rme ljus och håll en björk eller al kvist med knoppar
över. För knoppen sakta mot lågan utan att brä nna den.
Det ä r bra om eleverna har gått igenom detta innan de kommer till Naturskolan.
Efterarbete:
* Hå ll stövlarna leriga. Titta i din Naturskolepärm efter
*
*
*
*
*

fler arbetsområ den som DU kan göra i skolans närmiljö.
Låt eleverna rita och måla knoppisar i olika situationer. (Sjä lva knoppen riktig)
Rita serier. Kanske ä r det romans pågång mellan Aske och Vasse aspe.
Tillverka knoppis kort i fickformat med knoppisar påframsidan och dess namn
påbaksidan. Låt eleverna förhöra varandra.
Toa rullar. Låt eleverna tillverka knoppis figurer med hjä lp av toarulle,
silkespapper, flörtkulor m. m.
Knoppligan. Vilket trä d runt skolan har flest knoppar per dem?
Ge varje elev en decimeterlång snörstump. Med snörets hjä lp mä ter man avståndet
1 dm från knoppen lä ngst ut och inåt påkvisten
Vä nd påpapperet

Tider:
Lågstadiet mellan ca 8.30 - 13.00

Välkomna

Tio små lö v.
Nu ska vi undersöka nä r fabrikerna lä ggs ned, eller nä r fabrikerna startar upp påvåren. Sker det
samtidigt eller vid olika tidpunkter? Har vä dret någon betydelse?
Vä lj ut tio löv/knoppar genom att tejpa en fä rgmarkering påvarje skaft/knopp.
Undersök varje vecka hur många löv som ä r kvar eller som kommit fram påvåren.
Gör ett diagram. Vilket trä d kommer att tappa sina löv först?
Vilket trä d klarar att behålla sina lä ngst?
Vilket trä d öppnar sina knoppar först påvåren?
Vilket trä d ä r sist påvåren med att fåsina blad?
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