Räkna fåglar som lever i Pildammsparken
Mål:
Genom en enkel fältstudie får eleven syn på att det finns olika sorters fåglar och lär sig
namnen på några vanligt förekommande arter. De får också skapa och avläsa sina
resultat i ett stapeldiagram.
Material:
 Ett skrivunderlägg och penna till varje grupp
 En kopia till varje grupp av "Fåglar som lever i
Pildammsparken" (se nästföljande sida). Om sidan
lamineras kan man skriva med whiteboardpenna och
återanvända materialet.
 Material till stapeldiagram. Använd ett A2 papper som
bakgrund. Klipp ut fågelbilderna från ”Fåglar som lever i
Pildammsparken” och använd som underlag. Klipp ut
kvadrater som kommer att markera antal fåglar och ett
limstift.
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Övning:
 Ta er till Pildammsparken.
 Dela upp eleverna i mindre grupper. Varje grupp får ett skrivunderlägg, en penna
och en kopia av "Fåglar som lever i Pildammsparken".
 "Vilka fåglar hittar ni?" Varje grupp markerar med ett streck bredvid bilden
efterhand som de ser de olika fåglarna.
 Efter promenader samlas
grupperna inne och går gemensamt
igenom hur många fåglar av varje
sort som grupperna har sett. Under
tiden bygger/skapas ett gemensamt
stapeldiagram.
 Titta gemensamt på diagrammet.
Vad kan vi läsa ut av diagrammet
och vilka slutsatser kan vi dra?
Vilka fåglar har vi sett flest antal
av/minst antal av? Finns det några
staplar som har lika många fåglar i
varje? Osv.
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