
AKTIV!

Naturdagbok
DETTE TRENGER DU: ÅRSTID: Alle

HVA: Lage en bok hvor du kan 
registrere forskjellig ting 
som skjer i naturen, men 
også ha oppgaver knyttet 
til ulike tema.

HVORFOR:
For at barna kan få en 
større forståelse om 
sammenheng mellom de 
ulike årstidene, artene og 
de ulike biotopene (vann, 
skog, fjell osv). De kan 
reflektere over hva som 
skjer i naturen og hvordan 
mennesker innvirker på 
naturen.

ELLERS: Noen syns kanskje at det 
tar lang tid, men man skal 
huske at registreringen 
skal skje hele året. Å bruke 
tid på oppgavene er 
positivt. Barna blir 
nysgjerrige på hvorfor det 
er sånn i naturen og 
hvorfor det skjer endringer.  
Tegn tegninger!

UT I NATUREN AKTIVITETSARK

MAN KAN SKRIVE OM: 

- Hva som skiller de ulike årstidene
- Når trekkfuglene kommer 
- Sportegn man finner 
- Regnmåling, hvorfor regner det mindre noen
tider på året?
-Hvorfor er det viktig at det regner?
- Snødybde, hva skjer når snøen er for dyp etc. -
- Registrer ulike planter og dyr som man ser
forskjellige steder for å se sammenhenger og
om det er mer mangfold noen steder enn andre 
- Hvilke fisk som lever i ulike vann 
- Lære de ulike trærne
- Sopparter 
- Hva slags dyr som lever i ulike områder 
- Man kan tegne ulike dyr og planter  
- Inne og ute aktiviteter

Finn flere tips om aktiviteter på www.miljoagentene.no

Ferdig trykt bok

Penn

Farger 

EGNE NOTATER:

Alle

Lage en bok hvor du kan 
registrere forskjellig ting som 

skjer i naturen.

For at barna kan få en større 
forståelse om sammenheng 

mellom de ulike årstidene, artene og de 
ulike biotopene som vann, skog, og fjell. De 
kan reflektere over hva som skjer i naturen 
og hvordan mennesker innvirker på naturen.

Noen syns kanskje at det tar 
lang tid, men man skal huske 
at registreringen skal skje 

hele året. Å bruke tid på oppgavene er posi-
tivt. Barna blir nysgjerrige på hvorfor det er 
sånn i naturen og hvorfor det skjer endringer. 
Tegn tegninger av artene dere finner!

DU TRENGER:
Notatbok

Penn og farger

Flora / fuglebok / naturbok

Alternativt ta med bordbrikken med 
arter som kjøpes på nettbutikk 
hos www.naturvern.no

ÅRSTID: 

HVA:

HVORFOR:

SLIK 
GJØR DU:

Finn flere aktivitetsark på www.miljoagentene.no/aktiv

UT I NATUREN:

NATURDAGBOK

DU KAN SKRIVE OM:
•	 Hva	som	skiller	de	ulike	årstidene.
•	 Når	trekkfuglene	kommer.	
•	 Sportegn	man	finner,	for	eksempel	bæsj	

og	spor	i	snø.
•	 Regnmåling,	hvorfor	regner	det	mindre	

noen	tider	på	året?
•	 Hvorfor	er	det	viktig	at	det	regner?	
•	 Snødybde,	hva	skjer	når	snøen	er	dyp.	
•	 Registrer	ulike	planter	og	dyr	som	man	

ser	forskjellige	steder.	Tenk	på	sam-
menhengen,	om	det	er	mer	mangfold	
noen	steder	enn	andre.

•	 Hvilke	fisk	lever	i	ferskvann	og	hvilke	
lever	i		saltvann?

•	 Kjenne	igjen	de	ulike	trærne.	
•	 Sopparter	-	hvilke	er	trygge	å	spise?
•	 Hva	slags	dyr	som	lever	i	ulike	områder.
•	 Du	kan	tegne	ulike	dyr	og	planter.


