
Undersøg et rigkær

Navn:       

Klasse:       

Dato:       

I skal ud og besøge et rigkær. 
Et rigkær er nemlig spændende natur, med mange fine 
sjældne planter og dyr! 
De lever der, fordi der kommer rent vand op fra jorden. 
Det kaldes grundvand. I skal nu ud og undersøge 
rigkærets planter.

RigKilde
life



Brug sanserne!

1. Vandet er vigtigt!

Hvordan lugter jorden?

         

Hvilken farve har den?

             

Er der forskel fra top til bund?

             

Hvor er jorden våd?

             

3. Undersøg jorden med et jordspyd

Kan I mærke eller se vand nogle steder?

             

Hvor kommer vandet fra?

             

Er der grøfter?

             

2. Gode spørgsmål:

Fugtig 

Blød

Tør 

Hård 

1. Stik en finger i jorden (sæt ét kryds eller flere krydser)

Jorden er:



Tegn og skriv
2. Beskriv din plante

Tegn hele din plante

Prøv at sætte ord på din plante (brug orderne nedenunder som hjælp):   

 

Farve

Er den blød?

Har den en blomst?

Blomstens farve Størrelse på planten

Form på blade

Her skal du øve dig i at iagttage og beskrive en plante.

Tegn stænglen

Tegn bladene

Tegn blomsten



- Biodiversitet

3. Biologisk mangfoldighed

Find så mange forskellige planter som muligt

Skema til øvelsen:

Tegning Blomst/græs Mange/få Navn



Tegning Blomst/græs Mange/få Navn



Sid ned, vær stille, lyt og sans

4. Dit sted

Nu skal du finde dit sted. Sæt dig og nyd det.
Skriv eller tegn dit svar.

Hvordan påvirker dit sted dig? Hvad gør dig glad?

Hvad synes du er smukt? Hvad synes du er grimt?



Sid ned, vær stille, lyt og sans

4. Dit sted

Tegn dig selv på dit sted



5. Hvad har du set i dag, 
og hvad har du lært?

Du kan også tegne det her:

             

              

             

             

             

Prøv at sætte ord på, hvad du har set og lært på turen.  
Kan du huske nogle planter - hvilke? Ved du hvor vandet i jorden kommer fra?: 


