Hjælp til fuglene

Dette forløb tager udgangspunkt i at fugle er et rigtig godt emne at tage op om vinteren hvor der ikke
er så mange andre dyr som er synlige. Og i den tid er det godt at fodre og sætte fuglekasser op.
Det hele starter med….
En fuglekasse står på legepladsen. I hullet sidder en lille fugl (skumfugl – se materialer). Den
kommer ud til børnene og pipper og snakker med dem. Det er nemlig en særlig fugl som vi kan
forstå hvad den siger.
Den siger at den har hørt at der er mange fugle i området som er sultne og fryser. Og den spørger
børnene om de vil hjælpe fuglene?
Ja det vil de gerne! Men er der fugle i området? Vi må ud og lede! Forinden har jeg gemt et antal
fugle i området. Det kan være bamsefugle med lyd eller ”Decobirds” – se materialeliste. Og vi
hjælpes ad med at finde fuglene og kigge på dem og lytte til dem.
Ja men så er der jo nogle fugle vi kan hjælpe!
Først laver vi noget foder: Vælg noget som børnene ikke tager skade af at spise og som fuglene
godt kan lide. F.eks.: havregryn, solsikkefrø, rosiner og nødder. Gerne i hver sin beholder.
Fedtstoffet kan være palmefedt, svinefedt – bare det ikke er saltet.
Beholderne kan være keramikpotter, kokosnøddeskal, mælkekarton og alt muligt andet.

For at børnene kan være med, så lad dem fylde den valgte beholder med frø og nødder først. Og så
derefter fyld op med smeltet fedt.
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Og mens de stivner, kan vi bygge fuglekassen færdig.
Her er en af de mest simple modeller fra Skoven i Skolen: http://www.skoven-i-skolen.dk/natur-ogteknik/tr%C3%A6er-og-fugle

Lad børnene være med til at hamre søm i. Lad dem være med på en kikker når du borer hullet ud.
Hæng kassen op i et træ i området. Brug tov til at hænge kasserne op med – søm, skruer og ståltråd
beskadiger træerne. Sørg for at redekasserne hænger, så flyvehullet vender mod nord eller øst, så
er fuglene ikke så udsat for sol eller regn.
Til sidst spørger vi den lille fugl om alt er som det skal være nu?
Ja den har mad som den godt kan lide og den flyver gerne ind i hullet på den nye kasse.
Vi slutter af med at vinke farvel til fuglen.

Materialer:
Brædder: 10 cm bredt x 2,5 cm (4 x 1 tomme) og 15 cm bredt x 2,5 cm (6 x 1 tomme)
Bor: 28 – 32 mm (passer til musvit og blåmejse – de mest almindelige)
Bor: 5 mm – til hullet til tovet.
Søm – gerne rustfri
Sav
Tov
Frø og nødder
Fedt
Beholdere
Snor
Fugle:
Naturbutikken: http://www.naturbutikken.dk/krammefugl-med-autentisk-lyd.html
Decobirds: http://www.pindhus.dk/varegrupper/haven-fuglehuse-foderbrat-redekasser/decobird/
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