
Vad letar vi efter på en utflykt?

Vid utflykten under Barnens fågelvecka observerar vi till-
sammans vad fåglarna gör och letar efter enkla tecken 
på häckning.

Tecken på häckning inkluderar till exempel:

l Fågeln sjunger.

l Fågeln bär på föda i näbben.

l Fågeln besöker ofta en möjlig boplats, till exempel 
    under en takkant.

l Det hörs ljud från fågelungar från en holk.

Från vår hemsida kan du skriva ut en observationslista 
eller bingospel! 

En fågelutflykt där artbestämning inte behövs! En fågelutflykt där artbestämning inte behövs! 

16.–22.5.2022
Vad? Barnens fågelvecka är ett fågelevenemang särskilt för barn. 
Då går ni tillsammans ut i närmiljön. Alla kan vara med för du 
behöver inte känna igen fågelarter på denna fågeltutflykt!

Hur? Ta med barnen på en utflykt för att observera fåglarnas be-
teende och leta efter enkla tecken på fåglarnas häckning. Vi er-
bjuder trevligt och gratis material samt fina utlottningspriser!

Till vem? För alla barngrupper i daghem, förskola, grundskola, 
eftis, klubbar och familjer. Evenemanget är kostnadsfritt, utan ål-
dersgränser och ingen förhandsanmälan behövs.

Var? Utomhus i närmiljön, till exempel i trädgården, närskogen, 
på åstranden eller till och med på gården. I maj håller många få-
gelarter som bäst på med sin häckning. Då är det i alla miljöer 
lätt att se och höra fåglarna.

När? Årligen i maj (16–22 maj i år). Välj en utflyktsdag som infal-
ler under evenemangsveckan.

Instruktioner och material: 
www.birdlife.fi/fagelvecka



Barnens fågelvecka är barnens egna vårfågelevenemang. Vi gör en 
fågelutflykt i närheten och observerar fåglarnas vårsysslor.

Fågelevenemanget för barnFågelevenemanget för barn

Ta med på utflykten:
(komplettera efter behov)

l Ytterkläder och skor enligt väder.  

l

l

l

l Munter men lugn vandringstämning så att vi inte stör fåglarna.

Du kan även delta som familj under samma vecka, till exempel under veckoslutet. Fina priser med fågeltema lot-
tas ut bland alla deltagare!

Instruktioner och material: www.birdlife.fi/fagelvecka

Vi ska på utflykt:
(ange datum)


