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Aktivitetsforslag maur
Legg deg ned sammen med noen
barn et godt stykke unna en
maurtue. Observer sammen med
barna hva mauren gjør.
Ha fokus på undring. Lytt til barnas
observasjoner, kom eventuelt med
spørsmål. Hva skal de med det de
finner? Hvor bor de? Hva gjør de
der? (…)

Vær oppmerksom:
Rød skogmaur liker ikke å ha barn og voksne for tett på maurtuen sin.
Dersom mauren biter, har man skremt den. Rødmauren kan ikke bite
gjennom menneskehuden, og når den slipper taket med kjeven vil det
slutte å gjøre vondt. I tillegg til å bite, spruter mauren maursyre. Maursyren
svir dersom man får det i øynene eller åpne sår, og det er derfor viktig å
være forsiktig og ikke virke truende på mauren. Snakk om dette med
barna i forkant av en ekspedisjon i maurens territorium.

Mauren
(Inger Hagerup)

Liten?
Jeg?
Langt i fra.
Jeg er akkurat stor nok.
Fyller meg selv helt
på langs og på tvers
fra øverst til nederst.
Er du større enn deg selv kanskje?

Hysj, kan du høre
(Eyvind Skeie)

Hysj, kan du høre gresset gro?
Hysj, kan høre en meitemark som lo?
Hysj, kan du høre en maur gå forbi?
Da skal du være helt stille og si:
Hei alle insekter, alle små dyr
dere som kryper, kravler og kryr
jeg er et menneske og jeg er snill
vær i min hage så lenge du vil
Hysj, vi må være stille nå
ingen må skremme de mange tusen små
og når det kommer en bille forbi
da skal du vinke med hånden og si:
Hei alle insekter, alle små dyr
dere som kryper, kravler og kryr
jeg er et menneske og jeg er snill
vær i min hage så lenge du vil
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