
Gullin í grenndinni 
Fóðurkúlur 6.  og 11. febrúar 2014 

Völusteinn og 1. UG og 1 HÞ frá Vallskóla 
 

Að venju hittist hópurinn fyrir utan Álfheima. Markmið ferðarinnar var að hengja upp 

fóðurkúlur fyrir fuglana. Nemendur voru búnir að búa til fóðurkúlur í skólanum. 

Leikskólanemendur notuðu mör og epli í sínar fóðurkúlur en grunnskólanemendur settu 

palminfeiti og brauðmylsnu í sínar kúlur. Síðan verður borið saman af hvaða kúlum fuglarnir 

eru hrifnari af og hvaða fuglar sækja í kúlurnar.  

Aðferð: Fitan er brædd við vægan hita og hráefnum blandað saman við. Band bundið í 

köngul, köngullinn settur í t.d. skyrdollu eða í mjólkurfernu sem búið er að klippa ofan af. 

Hráefninu helt í og látið storkna.  

Í skóginum var börnunum skipt í fjóra hópa og voru hóparnir nefndir eftir fuglategundum. 

Síðan héldu hóparnir af stað inn í skóginn. Nemendur byrjuðu á því að kynna sig og sögðu frá 

hvernig og hvað þau settu í kúlurnar. fóðurkúlurnar voru hengdar í furu- og birkitré. Við 

fórum í minnisleik þar sem við notuðum köngla af furutrjám, birkilauf, furunál og strá. Einnig 

bárum við saman trén og ræddum um börkin og hvaða hlutverki hann gegnir fyrir trén. 

Hópurinn sem fór 11. febrúar þurfti að velja sér nýtt svæði sökum þess að það er verið að 

byggja þrjú ný hús á svæðinu sem þau voru búnir að velja sér. Þegar við vorum búin að 

hengja upp kúlurnar á nýja svæðinu þá gengum við í kringum svæðið og settum upp 

ósýnilega girðingu til þess að afmarka okkur leiksvæði 

. Á leiðinni í skógarhúsið sáu leiksólanemendur hóp af auðnutittlingum. Við settumst niður 

og fylgdumst með hvort þeir færu að éta fóðurkúlurnar en okkur sýndist þeir aðallega vera 

að borða fræin úr könglunum. 

 

 
Búið að skipta niður í fuglahópa 

 
Hópurinn kynnir sig. 

 

 



 
Hér er verið að hengja fóðurkúlu í furutré 

 
Það tókst og nú er bara að bíða eftir 
fuglunum 

 

 
Það var rusl á svæðinu og hér er verið 
hreinsa allt rusl á svæðinu.  

 
Tveir leikskólanemendur í 
náttúrfræðikennslu hjá grunnskólanemanda 

 


