
   
 

 

Rommen 
Aktivitetsskole 

Målområde:  
Natur, teknikk og miljø 
 

 

Aktivitet (Hva?) Utførelse (Hvordan?) Læringsmål (Hvorfor?) 
 

Fuglefòring 
 
 
 
 
 
 
 
Når det er kaldt og mye snø, 
kan mange fugler ha problemer 
med å finne nok mat. Derfor 
kan en del fugler ha større 
sjanse for å overleve vinteren 
hvis de blir fôret.  På den 
annen side bør en være 
oppmerksom på smittefaren 
fugler imellom når mange 
samles på et sted og tenke på 
renhold av fôringsstedet.  Man 
bør også ha i tankene måten 
fôringen gjennomføres på med 
hensyn til rovdyr, kanskje 
særlig katter.  Man bør også 
selv være renslig for å 
forhindre potensiell smitte fra 
fuglen 

 

Hva trenger du: 
• To pakker gelatin 
• Form til å støpe i (pepperkakeform på et 

brett med bakepapir vil fungere) 
• Fuglefrø 
• Garn/hyssing 
• Saks 

 

Fremgangsmåte: 
1. Gjør klar gelatinen som anvist på pakningen.  
2. Bland fuglefrø sammen med gelatinen i en bolle. Ha i nok 

fuglefrø til at det er nok til å fylle formene. 
3. Ha blandingen i formene til formene er halvfulle og legg i 

hyssingløkken. Fyll på med mer av blandingen til formen er 
full. Prøv å få hyssingen til å ligge i senter av blandingen. (Den 
kan bli laget uten hyssing, da plasseres den ferdige 
fugleforingen i snøen eller på en grein i et tre). 

4. Ha formene med blandingen i kjøleskapet til den har blitt hard. 
(Det kan godt stå natten over). 

5. Ta fuglefrø-figurene ut av formene. Gå på 
tur i nærområdet og heng opp figurene i 
trærne. 

  

Læreplan i naturfag 
 
Mangfold i naturen  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne  

• gjennomføre aktiviteter i nærområdet 
for å lære om naturen og samtale om 
hvorfor dette er viktig 

• gjenkjenne og beskrive noen plante- 
og dyrearter i nærområder og sortere 
dem i grupper 

 

Forskerspiren  
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

• beskrive, illustrere og samtale om 
egne observasjoner fra forsøk og fra 
naturen 

 

 


