
Tag på opdagelse med naturens planter 

 

   

Du kan samle dine opdagelser i en notesbog, eller du kan bruge vores observations-ark. Dine opdagelser skal 

selvfølgelig deles med andre, så send gerne dine opdagelser til din lærer, til dine venner, eller til os på biblioteket. Hvis 

du sender dine opdagelser til biblioteket kan vi måske bruge dem til en udstilling om natur. 

 
God fornøjelse med Skærmfri Skole 
  
Andreas Fjordsøe Jørgensen 
Børnekulturformidler  
Mail: bibafj@herning.dk 

Karin Guldbrand 
Børnekulturformidler 
Mail: bibkgu@herning.dk 

 
 

 

Du kan kigge efter ting som: 

• Hvordan ser plantens blade ud? Har den blomster? Er planten grøn og blød, eller stiv og træagtig? 

• Vokser planten sammen med andre planter og er der dyr som spiser af den, eller kravler på den? 

• Lugter planten på en bestemt måde? Måske dufter den godt. 

 

Kunne du tænke dig at være opdagelsesrejsende?  

I gamle dage var noget af det vigtigste man skulle kunne hvis man var opdagelsesrejsende, faktisk at tegne og skrive. 
Inden man havde kameraer, var en af de bedste måder at vise og forklare sine opdagelser til andre, nemlig ved at tegne og 
skrive ned hvad man opdagede og så. 

Prøv selv at gå på opdagelse udenfor og find en plante som du synes er spændende. Det kan være en stor plante, ligesom 
et træ, eller en lille plante, som en mælkebøtte. Prøv både at kigge på hvordan hele planten ser ud, når man står et stykke 
fra den og kigger og kig på hvordan de forskellige dele af planten ser ud, tæt på. Prøv også at lægge mærke til hvor 
planten vokser.  
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Her kan du skrive om hvor stor planten er. 

Størrelse. 
Her kan du skrive om den vokser ved en sø, eller i en skov. 

Voksested. 

Feltnoter er alle mulige ting som du ligger mærke til og skriver ned. Tror du planten ville se anderledes ud på en anden årstid?  

Feltnoter. 

Her kan du tegne planten. Du kan tegne planten langt væk og tegne blade og blomster tæt på og skrive hvad der er hvad. 

Illustration.  

Her kan du skrive med store flotte bogstaver hvad du tror det er for en plante. 

Plante-art:  


