
  

 

 

 

 
 

I april laddar hela naturen för den stora gröna explosionen i maj och fåglarna som 
varit i sydligare länder börjar komma tillbaka.

 
   

Sälgen 
I april när de flesta träd fortfarande inte 

kommit igång är det ett träd som, innan 
blommorna slår ut har ludna knoppar som 

kallas videkissar, sätter igång att blomma. Det 
är sälgen (Salix caprea). Den har mycket stor 

betydelse för många insekter och kan vara 

avgörande för om bin och humlor ska överleva 
våren när det ännu inte finns några andra 

blommor med nektar och pollen i naturen. Sök 
upp en sälg eller buske av släktet Salix (viden 

och pilar) och undersök hur många olika 

insekter som söker föda bland blommorna.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Minnesmästaren 
I TV-programmet Talang 2018 deltog en 
minnesmästare som hade ett osannolikt bra 

minne. Testa minnet med denna aktivitet ute 
på gården. I bokserien Att lära in ute kallas 

leken Kims lek. Lägg ut ett antal naturföremål 

på en vit duk eller direkt på marken. Börja 
med exempelvis fem föremål. Låt en person 

blunda medan en annan tar bort ett föremål. 
Den som blundade ska sedan gissa vilket 

föremål som tagits bort. Öka sedan antalet 

föremål och se vem som klarar uppgiften med 
flest föremål.  

 Fågelbingo i april 
Gå ut i närmiljön och spana efter fåglar. 

Fågelbingo är ett sätt att fokusera på några 
vanliga fåglar, se bilaga. Där finns nio olika 

vanliga fågelarter som är ganska lätta att känna 
igen. Det underlättar om det finns en kikare till 

hjälp. Även om det bara är nio olika arter 

kommer de inte att hittas på samma ställe. För 
att kryssa hela bingobrickan behöver därför 

flera olika naturmiljöer besökas. Bifoga gärna 
bingobrickan med ett veckobrev så kan 

eleverna genomföra aktiviteten med sina 

föräldrar.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Pica pica 
Skatan heter Pica pica på latin. Med inspiration 
från skatornas liv går det att göra olika 

aktiviteter. Det går till exempel att observera 
skatornas bo och hur skatorna bygger med 

pinnar. Varför inte prova att bygga på samma 

sätt, det borde ju inte vara så svårt med två 
händer istället för en näbb, eller?  

Det går också att leka olika lekar med skat-
tema. I matteleken tjuvaktiga skatan är 

eleverna skatpar som först bygger sig ett bo 
(en cirkel med pinnar). I bona läggs sedan ett 

antal föremål, lika många i varje bo. Sedan får 

eleverna under en minut sno dessa föremål från 
varandra, men bara ett åt gången. När paren 

räknat och berättat om de ha fler eller färre får 
de en minut till på sig att sno från varandra.  

 

Koltrasten med sin 
gula näbb sjunger 
vackert i april. Den är 
utsedd till Sveriges 
nationalfågel. 

Vilken skola eller förskola i Nynäshamns 

kommun har flest olika arter av fåglar på sin 

gård? Räkna antalet fågelarter och 
dokumentera. Skicka resultatet till 

Naturskolan. Vinnaren får ett pris som har 
med fåglar att göra. 

Alla i klassen utmanas att ta ett fotografi 
som beskriver denna månad.  

Sälgens hanblomma med gult 
pollen som bin och humlor 
matar sina larver med.  

Foto: Robert Lättman-Masch 
Nynäshamns Naturskola 
 


