
 

 

Artskunnskap, kart, målestokk  
 
På dette tilbudet til mellomtrinnet setter vi kart, karttegn og målestokk i fokus den første økten, mens 
vi etter lunsj lærer mer om skogen og hvordan den oppfører seg på den tiden av året vi er. Her legger 
vi gjerne inn en bolk om artskunnskap om sopp eller blader/trær, men årstiden vil avgjøre hva som er 
naturlig. Gi beskjed ved påmelding om dere ønsker artskunnskap om sopp eller blader.  
 
 
Oppmøte på Sørkedalen skole kl. 09.38. Buss nr. 41 fra Røa kl. 09.25. Ta med egen kopp, god 
matpakke og passende klær og sko/støvler til en hel dag utendørs.  
 

 

 
Kort skissert ser dagen slik ut:  

 

 Klassen blir tatt imot av en lærer fra Markaskolen og vi gjennomgår dagens læringsmål. 

 Vi deler ut utstyr som fordeles på elevenes sekker og vi klargjør oss for tur i Marka. 

 Vi går i samlet flokk til en leirplass (ca 2 km) , og underveis får elevene ulike utfordringer 
knyttet mot kompetansemålene (kart/kompass/målestokk) 

 Elevene får oppgaver knyttet til stormkjøkken eller bål og vi spiser lunsj med medbrakt 
matpakke. Alle elevene må ha med en egen kopp. 

 Etter lunsj har vi en økt om artskunnskap (sopp eller blader)  

 Vi oppsummerer dagen og gruppen tar bussen hjem kl. 13.50 
 
 
Når dere melder dere på må dere skrive om dere ønsker artskunnskap om blader eller om sopp. Vi 
må ta forbehold om hvor lenge vi finner sopp/blader. Dersom artskunnskap ikke lar seg gjøre 
snakker vi litt generelt om skogen og hvordan den fungerer. Bl.a om fotosyntese. Båltenning er 
mellom 15. september og 15. april. Utenom disse datoene tenner vi stormkjøkken 
 
 

Undervisningsopplegget er basert på følgende kompetansemål: 

 
Naturfag – mangfold i naturen/artslære 
Beskrive kjennetegn til et utvalg av plante-, sopp- og dyrearter og fortelle hvordan disse er 
ordnet systematisk 
 
Matematikk.  
Måling og enheter. Lengde, målestokk, volum, temperatur 
 
Kroppsøving – friluftsliv 
Orientere seg i kjent terreng ved hjelp av kart 
Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs 
 

 

For påmelding: Se www.markaskolen.gs.oslo.no 

 
 

Velkommen til en lærerik dag i Marka 
 
 

 

http://www.markaskolen.gs.oslo.no/

