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Förskolan Naturdetektiv Skrylle 

                                      

Scanna qr-koden för mera information kring samlingsplats etc 

Kläder: Kläder är viktigt! Fryser man så är det svårt att njuta av utedagen och att koncentrera sig! På 
vinterhalvåret är det mycket viktigt med varma kläder som täcker hela kroppen. Ha flera lager så att det går att 
ta på och av vid behov. Ha ett vindtätt lager ytterst samt vantar. Hälften av värmen går ut genom huvudet så 
glöm inte mössa!  

Förberedelser: Vilka fåglar är stannfåglar? Vilka brukar vi se vid fågelbordet? Lyssna på fågelljud från t ex 
talgoxe, blåmes och kattuggla. Man kan hitta fågelljud här. Vi kommer att behöva hjälp av någon av de 
medföljande pedagogerna att tända elden innan lunch.  

Samlingsplats: Vi möter er vid skyltarna nedanför Naturum Skrylle. Därifrån är det 5 min promenad in i skogen 
till vindskyddet Belsebo. Vi går Mulle-stigen.  

Tid: Heldag med paus för fika och lunch. Ca kl 9-13.30 i fält.  

Mat: Medtag fika och lunch. Meddela guiden när ni brukar ha fika och lunch så att programmet kan anpassas 
efter det.  

Planering exkursion:  

• Vi går längs Mulle-stigen till vindskyddet Belsebo.  
• Vilka djur lever i den här skogen? Om vi sitter alldeles tysta – vilka djur kan vi höra?  
• Vilka fåglar stannar här på vintern? I en hemlig påse har vi tre fåglar med ljud. Vilken fågel är det som 

säger “prickig-korv, prickig-korv, prickig-korv”? Vi har också en bok med ljud från olika svenska 
däggdjur.  Vid 4 träd sitter bilder på djuren. Spring till det trädet vars ljud du hör!! Vi tränar först..!  

• FRUKT 
• Vilka flera djur finns i skogen på vintern? Vad äter de? Vi letar efter spår längs en slinga. Vi dukar 

några matbord för djuren i skogen.  
• Vi besöker Naturum Skrylle och får se djuren vi har lekt och pratat om. Vi kryper i den hemliga gången 

och lyfter på luckorna för att se vilka spår djuren lämnar. 
• LUNCH – vi grillar på grillen i vindskyddet Belsebo 
• Vi går till naturleken och leker. Kan vi härma olika djur på vägen dit? Vi flaxar som fåglar, hoppar som 

en hare eller ålar som en orm. 
• Efter lek på naturlekplatsen är det avslutning. 
• Ni får med er en qr-kod som leder till tips på naturaktiviteter att göra på förskolan 

______________________________________________________________________________________ 

Lpfö18 för förskolan: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i 
naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra, 
förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling, förståelse för 
naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. 
______________________________________________________________________________________ 
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