
Forløb til favoritter: LIVET I SKOVEN Målgruppe: Hjemme 

Side 1  Version 1.1  10.09.2021 

Forløb til Livet i skoven – hvem bor her?  
Her får I ideer til, hvordan I derhjemme kan være Sammen om Skolestart. 

Aktiviteterne her knytter sig til fagbilledbogen Livet i skoven - hvem bor her? fra forlaget Globe (2019). 

Forslag til aktiviteter 

Læs en historie 

Hyg jer sammen om en historie, som foregår i naturen. Det kan for eksempel være Fortællinger om 

bærfolket af Lene Kaaberbøl eller Troldepus-bøgerne af Dines Skafte Jespersen. Den sidste kan frit 

hentes digitalt på eReolen.dk. I kan også læse nogle af de mange andre spændende fagbilledbøger. 

Tag på opdagelse 

På hjemmesiderne 99arter.dk og naturporten.dk kan I finde masser af inspiration til at tage på ture i 

naturen og kigge på dyrelivet. Hvad med for eksempel at tage på sneglesafari på en regnvejrsdag og 

se, hvor mange snegle I kan få øje på? 

Leg med sanser 

Tag bind for øjnene og lad hinanden smage og gætte på madvarer. For eksempel rosiner, en 

citronskive eller en skefuld honning.  

Fang krible-krable dyr 

Fang biller og andre smådyr i en nedgravet syltetøjskrukke og arrangér evt. sneglevæddeløb og 

billerace ved at tegne cirkler med kridt og se, hvilket dyr der først når fra centrum og frem til den 

yderste cirkel. Husk at tage syltetøjskrukken op af jorden igen bagefter. 

Se på natsværmere 

Hæng et stykke hvidt stof op ved en lampe udenfor. Gå ud efter mørkets frembrud og se på de 

natsværmere, som tiltrækkes af lyset. Har I lyst, kan I fotografere eller tegne dem. 

Byg et dyr 

Find nogle aviser, papstykker eller andre genbrugsmaterialer og byg et dyr eller insekt. I kan sætte 

det hele sammen med tape eller malertape. Kun fantasien sætter grænser. 

Forslag til bøger, apps og hjemmesider 

• Fagbøger som fx Biller, bier og andre sjove smådyr (2019), ligeledes fra forlaget Globe 

• Historier som fx Fortællinger om bærfolket af Lene Kaaberbøl (2011) eller Troldepus fra Troldhøj 

af Dines Skafte Jespersen (1941). Sidstnævnte serie findes også på eReolen.dk 

• DR Ramasjangs app DR Naturspillet (2020) 

• Fuglestemmer: https://www.fuglestemmer.dk/  

• Naturporten: https://naturporten.dk/ 

• 99 arter at se før du bliver voksen: https://www.99arter.dk/ 

Sammen om Skolestart er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem Bibliotekernes 

Sprogspor og Dansklærerforeningen. Se mere på sprogsporet.dk/sammen-om-skolestart 
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