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Ämne: Fågelskådaren – språklek i skogsdungen
Författare: Susanne Rosenqvist
Årskurs: f-klass
Svarar mot kursmål: Under lyssnarövningen får barnen möjlighet att varva ner och lyssna.
Leken fågelskådaren lär på ett lekfullt sätt barnen namnen på några av våra vanligaste fåglar.
De tränar också på att känna igen ordbilder och på långa – korta ord och sammansatta ord.
Lpo 94 sid. 7 ”Särskilt under de tidiga skolåren har leken en stor betydelse för att eleverna
skall tillägna sig kunskaper”. Lpo 94 sid. 11” utveckla nyfikenhet och lust att lära”. Lpo 94
sid. 12 ”skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång behärskar det svenska
språket och kan lyssna och läsa aktivt”.

Fågelskådaren
Gör så här:
Ta med bilder på fåglar, lappar med fåglarnas namn och en ”fågelskådarblankett”. Ta också
med tomma pappersark, pennor och sittunderlag.
Gå till en skog eller skogsdunge. Börja med att berätta att barnen nu ska vara fågelskådare.
Först ska de få lyssna på hur fåglarna låter. De ska sitta tysta och lyssna efter fågelkvitter. Om
de vill får de rita hur de tycker att fågelsången låter. Dela ut sittunderlag penna och papper.
Visa var de ska sitta.
Medan barnen lyssnar på fågelkvitter sätter du upp bilderna på fåglarna runt om på träden.
Gå och hämta barnen en efter en. Fråga om de hört fågelsång. Har de hört mer än en, två, tre
fåglar? Hur lät de? De som vill visar sina bilder.
Nu är det dags att hitta fåglarna som gömmer sig i skogen. På bilderna finns även namnet
skrivet. Barnen jobbar två och två. De får en fågelskådarblankett med fem rutor att kryssa i.
Sen får de varsin lapp där det står ett fågelnamn. Det gäller nu att hitta rätt fågel. När de gjort
det kommer de tillbaka och får en ny namnlapp. De håller på tills alla rutor är ifyllda.
När alla är klara får de i uppdrag att hämta tillbaka fåglarna. Vi jämför vilka fåglar som har
långa – korta namn. Några fåglar har namn som är sammansatta av två ord – vilka är det?
Avsluta ev. med en lek t.ex. duvhök och duvungar.
Så här ser fågelskådarblanketten ut med det undantaget att jag har klippt in en fågelbild i
rutorna.
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