Blommor
i Oset och Rynningeviken, sida 1

Våren, sommaren och hösten är det härliga tider ute i
naturreservaten Oset och Rynningeviken. Gör gärna
utflykter hit vid olika tidpunkter och följ hur växtligheten
förändrar sig från gång till gång.
I Rynningeviken, norr om Svartån, finns gamla
strandskogar, öppna ängar men också beteshagar och
Vattenparken där det går att hitta cirka 200 olika blommor/arter. Ta gärna med ett ”blomkryssarblad” och låt
eleverna söka i området. I Vattenparken ligger också
Naturens hus.
Det finns några särskilt bra ställen där ni kan titta
på blommor, se kartan på sida 2!
Att ta med på utﬂykten
• Skriv ut och ta med vårt ”blomkryssarblad”. Det heter
Leta växter och finns på www.orebro.se/naturskolan
• En tjock bok eller växtpress att samla växter i.
Eller en korg om ni vill pressa växterna eller scanna
in dem när ni kommer till skolan.
• Kamera.
• Bingobrickor (se tips till höger).

Förslag på saker att göra
i Oset och Rynningeviken
• Eleverna sätter sig två och två och studerar en blomsamling. Vilka blommor får besök av insekter? Vilka
insekter är det? Ta med ett exemplar av alla de blommor
som insekterna gillade. Lägg ut på vita tygstycken och
låt eleverna berätta för varandra.
• Gör ”vilken är borta-leken” med blommor. Lägg ut tio
olika blommor som eleverna får titta på. Sedan får de
blunda och du tar bort en.
• Dela in eleverna i grupper och ge grupperna en lista
med 15–20 växter. Låt varje grupp hämta nio av dessa
växter i naturen. Tejpa upp blommorna på en bingobricka – ett papper som är indelat i nio rutor och där
de tejpar in en blomma per ruta. Dra lappar med
växtnamn eller, ännu bättre, håll upp färska växter.
Använd kottar eller stenar som bingomarkörer. Den
grupp som först fyller sin bricka vinner.
• Låt eleverna leta efter blommor med olika färg. Gör
en undersökning och se vilken som är den vanligaste
färgen på blommor. Hur många olika gula blommor
kan eleverna hitta? Hur många röda, vita, blå osv.

• Vita tygstycken att lägga fynden på.
• Matsäck!

Prästkrage

Ängsskallra

Liljekonvalj

www.orebro.se/naturskolan
Örebro naturskola, Naturens hus, Örebro. E-post: niklas.jarl@orebro.se
Telefon: 019-21 68 50. Mobil: 070-289 40 70. Hemsida: www.orebro.se/naturskolan

Blommor i Oset och Rynningeviken, sida 2
Tips
på bra ställen:
St

Bra ställen där du
hittar mycket blommor
och växter
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