
TEMATUR I NATUREN:
INSEKTSBINGO!

DU TRENGER: 
Forstørrelsesglass eller 
insektsbokser med 
forstørrelsesglass i lokket
Insektsbok
Penn og papir

HVA: Dra ut i naturen, finn insekter og finn ut 
hvilken art de tilhører! 

HVORFOR: Naturen er full av spennende 
planter, dyr og insekter. Gjennom å oppdage 
artene i naturen blir du bedre kjent med hvilke 
andre vesener som bor i samme område som 
deg. Når vi er i naturen blir vi også glade i den, 
og da tar vi bedre vare på den.

SLIK GJØR DU:
1. Det er ekstra morsomt å dra på tur hvis 
du har funnet ut litt mer om insektene du 
skal undersøke. Lån ei insektbok på biblio-
teket eller søk opp informasjon på internett 
(f.eks. på artsdatabanken.no). Det er også 
mulig å invitere med seg en insekts ekspert 
på tur. 

2. Inviter med deg Miljøagent-lokallaget, 
gode venner eller familien på turen.

3. Finn fram penn og papir, og tegn opp 
et rutenett på for eksempel 3x3 eller 4x4 
ruter. Alle som er med får ett ark hver. 
Bli enige om ett insekt pr. rute, og fyll inn 
navnet på insektet, eller prøv å tegne det. 
Dere har nå laget en insektsbingo!

4. Bli enige om hvilket område dere skal 
lete etter insekter i og hvor lenge dere skal 
lete. Når tiden har gått ut kan dere samles 
for å se hvem som har sett flest insekter. 
Har noen fått bingo? 
Husk: Skogen er insektenes hjem, og vi 
mennesker er bare på besøk. Vær derfor 
forsiktig med insektene dere finner.

5. Bruk forstørrelsesglass eller insekts- 
bokser til å studere insektene nærmere. 
Kan dere finne dem igjen i insektsboka? 
Var alle insektene av samme art som dere 
først trodde at de var?

PS: Det er mye annet spennende i tillegg 
til insekter å utforske i naturen. Du kan du 
bytte ut temaet på turen og bingoen med 
for eksempel: Fugler, sopp, mose, sporjakt 
eller et annet tema.
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