
SKRIV 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 
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blåsippa 

SKRIV OCH LÄR 

tussilago eller hästhov - tidigt på våren 

knoppar - hösten - nere i marken - vintern 

blåsippa - knopp - skyddas - tät päls 

vitsippa - skogsbackar och gläntor 

norra Sverige - kabbeleka - gula blommor -  

- längs bäckar och diken - maj och juni 

Kopieringsunderlag 

April 
 

Tussilagons eller hästhovens gula blommor  
slår ut tidigt på våren. Knopparna skapades 
redan under hösten. De har klarat sig nere i 
marken under vintern. 
Blåsippan blommar också tidigt på våren. 
Blommans knopp skyddas av en tät päls. 
När vårsolen värmer sträcker sig knoppen 
mot ljuset och slår ut.  
Även vitsippan blommar innan trädens  
blad slår ut och skymmer ljuset.  
På våren kan man se stora mattor av  
vitsippor i skogsbackar och gläntor. 
Längst upp i norra Sverige är kabbelekan den 
vanligaste vårblomman. De gula blommorna 
syns längs bäckar och diken i maj och juni.  
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snok - sjöar - blött och fuktigt 

hanen och honan - parar sig - april eller maj 

juni - honan - 10 - 20 ägg - kompost 

äggen - liknar fågelägg - mjuka 

augusti - kläcks äggen - ungar - 15 cm långa 

hösten - djup håla i marken - värme - vintern 
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Snokens livscykel 
 

Snoken trivs nära sjöar och andra platser  
där det är blött och fuktigt. 
Hanen och honan parar sig i april eller maj.  
I juni lägger honan 10 - 20 ägg i en kompost. 
Äggen liknar fågelägg, men de är mjuka. 
I augusti kläcks äggen. De nyfödda ungarna  
är 15 cm långa.  
Honan tar inte hand om sina ungar utan  
de får klara sig på egen hand. Ungarna får 
akta sig så att de inte blir uppätna av en  
räv, grävling eller fågel.  
När det blir kallt i slutet av hösten letar 
snoken upp en sovplats. Den kryper ner i en 
djup håla i marken. I hålan ligger flera ormar 
tillsammans för att hålla värmen under vintern. 
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