Jul på naturskolvis –
första advent
Er utmaning!
Bygg en julgran av naturmaterial. Stilen är fri!
Ni får gärna ta en bild av er gran och publicera den på sociala medier med hashtaggen
#julpånaturskolvis

Övriga tips på aktiviteter kring granen (Picea abies):
Vem bor bland barren?
I granen lever flera tusen smådjur! En del av granens invånare äter av granens
knoppar, bark och barr. De övriga invånarna äter andra
djur som lever i granen. De flesta av dem är väldigt små
men en del kan man få syn på med hjälp av luppar och
förstoringsglas. Ett tips är att skaka på kvistarna för att
locka fram olika sorters spindlar och insekter. Om man
är ute en kall vinterdag kan man också prova på att ta
in en barkbit eller grankvist. Se efter vilka djur som
vaknar av värmen.

Vilken gran är din?
Gruppen delas in i par. En från varje par väljer en gran,
under tiden ska den andra blunda. Efteråt ska den
andra gissa vilken gran som kamraten valt utgående
från hens beskrivningar. Övningen kan göras med flera
olika trädarter.

Vem är du? Intervju med en gran
Den ena eleven ställer frågor och den andra är gran och svarar. Uppgiften förutsätter att eleverna
har valt en gran som de utgår från.
Exempelfrågor:
•
•
•
•
•

Hur länge har du stått här?
Vad är det bästa som hänt dig under åren som du stått här?
Vilken årstid är din favorit? Varför just den?
Berätta om något speciellt som du sett under tiden som du stått här.
Vilka möjligheter finns det att du blir julgran i år?

Hämta kotten
Till den här uppgiften behövs en linjal eller ett måttband.
Hämta grankottar som uppfyller följande kriterier:
som är minst 9 cm lång
som någon ätit på
som är jätteliten
samla tio grankottar och rangordna dem i storleksordning
bygg en gran av kottarna
plocka ut fem frön ur kottarna och lägg dem på ett ställe där ekorren lätt hittar dem

Följ med naturskolornas julkalender på www.naturskola.fi!

