
STORA LÄS OCH LÄR 

1  FYRA ÅRSTIDER 
2  ÅRET RUNT I NATUREN 
3  JANUARI 
4  GRANENS LIVSCYKEL  
5  FEBRUARI 
6  SPÅR I SNÖN 
7  MARS 
8  BOFINKENS LIVSCYKEL 
9  APRIL 
10  GRODANS LIVSCYKEL 
11  MAJ 
12  CITRONFJÄRILENS LIVSCYKEL 
13  JUNI 
14  SMÖRBLOMMANS LIVSCYKEL 
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15  JULI 
16  ABBORRENS LIVSCYKEL 
17  AUGUSTI 
18  SNOKENS LIVSCYKEL 
19  SEPTEMBER 
20  FLUGSVAMPENS LIVSCYKEL 
21  OKTOBER 
22  RÖNNENS LIVSCYKEL 
23  NOVEMBER  
24  KORSSPINDELNS LIVSCYKEL 
25  DECEMBER 
26  BJÖRNENS LIVSCYKEL 
  FACIT 
© Tengnäs Läromedel 



1   Vad är ett revir? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
2   Varför har ägget ett hårt skal?  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3   Vilken sorts mat ger bofinken sina ungar?
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Bofinkens livscykel 
Bofinken kommer tillbaka till Sverige redan tidigt på våren. 
Hanen kommer en eller två veckor före honan. Hanen letar  
efter ett revir till sig och honan. Reviret är det område där 
paret bygger sitt bo och letar efter mat till sin familj.  
 
När bofinkshanen hittat ett bra revir sätter han sig på en 
gren och sjunger för att visa andra hanar att det här reviret 
är upptaget. Han vill också locka till sig en hona med sin 
vackra sång. 
 
Honan bygger ensam ett fint bo av gräs och mossa i reviret. 
Hon bygger boet uppe i ett träd eller i en buske.  
 
Hanen och honan parar sig. Sedan lägger honan 3 - 6 ägg, 
som hon ensam ruvar i två veckor.  
 
Ägget har ett hårt skal. Det skyddar fågelungen som växer 
inuti ägget. Innanför skalet finns ett tjockt lager med äggvita 
runt den gula äggcellen. Äggvitan skyddar den växande  
fågelungen och gulan är fågelungens mat inuti ägget. 
 
Hanen och honan hjälps åt att mata sina nykläckta ungar 
med insekter och larver. Efter två veckor är de flygfärdiga 
och då kan de lämna boet. 
 
På hösten flyttar hela bofinksfamiljen söderut. 
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1   Vilken var den första växten som människan odlade? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
2   Vilket sädesslag används till vitt bröd och kanelbullar?  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3   Vilket sädesslag har en vippa?
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Augusti 
Från början fanns det bara vilda växter. Men människan 
lärde sig att odla. Den första växten de odlade var ett gräs.  
De samlade frön och sådde dem på en plats de valt och  
där växte det upp nytt gräs. Idag kallar vi dessa odlade  
gräs för säd, spannmål eller sädesslag. 
 
Många bönder önskar ett varmt och torrt väder i augusti.  
Det är bra väder för att skörda säden på åkrarna. Bonden 
skördar sin säd med hjälp av en skördetröska. Den skär,  
tröskar och rensar säden. 
 
Vete odlas särskilt i södra Sverige. Vetekornen sitter i ett ax. 
Vitt bröd och kanelbullar bakas av vetemjöl. Även pasta, 
bulgur, couscous och mannagryn görs av vete.  
 
Råg kan odlas längre norrut. Det har ax med kort borst.  
Rågmjölet blir lite grövre, mörkare och nyttigare än  
vetemjölet. Det används till knäckebröd och rågbröd.  
 
Korn tål hårt klimat och odlas långt norrut. Det har ax med 
lång borst. Man kan baka goda tunnbröd av kornmjöl. 
 
Havre odlas i hela Sverige. Det tål kallt klimat. Havrens ax 
sitter i en vippa. Havregryn används till gröt och müsli. 
 
Även majs är ett spannmål. Det tjocka axet kallas för kolv. 
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