4 tips til naturaktiviteter med børn
fra naturvejlederen i Næstved Kommune
Naturbingo
Tegn eller print billeder af 10-12
forskellige ting man kan finde i naturen i
det område, hvor I bor. Det kan f.eks.
være små dyr, blade, planter, sten og
jord.
Lim billederne fast på låget i en
æggebakke.
Så er I klar til at spille naturbingo.
Gå på jagt efter tingene på billederne i
naturen og læg dem ned i det
tilsvarende hul i æggebakken.

Insekthotel
Find eller lav en lille kasse hvor I putter
små grene, mos, halm, grankogler,
muslinger eller andre ting i.
Det vigtigste er, at I får lavet en masse
små hulrum, hvor insekterne kan
gemme sig. Stil insekthotellet et sted på
jorden hvor der er læ og tørvejr.
I kan også omdanne et lille hjørne af
haven til insekthotel. Her kan I lægge
afklippede grene og andet haveaffald i
en høj bunke.
Med tiden vil der komme mange
forskellige slags insekter forbi et
insekthotel – så husk at holde godt øje.

Undersøg et vandhul
Gå på opdagelse i jeres nærområde og fisk
efter smådyr i det nærmeste vandhul.
Alt I skal bruge er en si på en pind eller fiskenet
fra legetøjsbutikken og en hvid opvaskebalje.
(Det er vigtigt at baljen er hvid, da det så er
nemmere at se dyrene.)
Hvis I vil blive klogere på hvad det er I har
fanget, kan I bruge APP´en ”iNaturalist.”
”iNaturalist” er verdens mest populære naturAPP og hjælper med at identificere planter og
dyr omkring jer.

Hør naturen vågne
Gå en tur ved solopgang og hør fuglene vågne.
Tag noget varmt at drikke med ud på turen.
De første fugle starter med at synge ca. 1 time
før solopgang - lidt senere hvis det er
overskyet.
Hvis man er heldig, kan man også høre
pindsvinene, som pusler rundt og er ved at gå
til ro igen efter at have været oppe hele
natten.
For de knap så morgenfriske kan man også gå
en tur lige inden solnedgang og høre fuglene
synge en stille godnat sang.

God fornøjelse i naturen!
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