
                 lärarhandledning   
                                        Alla djur på gården 

 
I filmen Alla djur på gården bekantar vi oss med vanliga djur och växtarter på en 
gårdsplan. Vi möter bl.a. rådjur, fasaner, myror, fåglar, fjärilar och ormar. Det finns 
många arter på en gård! 
 

Trädgårdarna är miljöer som människan har skapat. Här trivs många växter och djur. 
Både inhemska och utländska växter. En gårdsplan är en bra plats att inleda sina natur-
studier.  
 

 

SVAR TILL FRÅGORNA 

 
 

1. Hur känner man igen en gårdsplan?  
Gården känns igen på att det är en miljö som människan skapat; med både inhemska och utländska väx-
ter. De flesta växter har planterats på sina växtplatser. Dessutom har man sått gräsfrö, som oftast består 
av en enda art. Det bästa vore ändå att anlägga en äng, med många olika gräsarter och örter.  
 
2. Vad äter rådjuren på våren? De gillar knoppar och kvistar, men kan också äta de första gröna växter-
na som sticker upp ur marken; vitsippor (giftiga!), påskliljor, tulpaner. 
 
3. Vilka fjärilar kan man se redan på våren och varför? Citronfjäril, nässelfjäril, sorgmantel och påfå-
gelsöga. De övervintrar som fullvuxna fjärilar bl.a. på husvindar och mellan brädfodringen på hus.  
 
4. Vad heter växten som har röda, svarta och vita bär?  
Vinbär. Vinbärsbuskar är vanliga i trädgårdar. Vinbär lever vilt i bl.a. lundarna. 
 
5. Vilken myrart förekommer på många gårdsplaner? Svart slavmyra. Den gillar värme, stekande sol. 
Ibland bygger också stackmyran sitt bo i kanten till en närliggande skog.  
  
6. Räkna upp några vanliga växter i en trädgård, som du känner till? Både inhemska och utländska. 
      
7. Vad kallas mundelarna på gräshopporna? Mandibler. De hjälper till med att riva löst växtdelar. 
 

8. Ge exempel på en växt som klarar bra torka. Vit fetknopp, gulfetknopp, höstkärleksört (utländsk art) 
i släktet Sedum. De samlar vatten i sina tjocka blad. 
 
9. Den här växten berättar när hösten kommer, för en del av namnet innehåller en årstid. Vilken växt 
är det? Vem är den släkt med? Höstfibblan. Höstfibblan är en korgblomstrig växt, som är släkt med 
maskrosen. 
 
10. Under vinterns strängaste dagar behöver småfåglarna mycket energi. De hittar extra föda vid ut-
fodringsplatser. Ge exempel på fåglar som kommer till fågelbrädet. 
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