Hej och välkommen till Skogsmulles stig!
Utgå från Sunnerstastugan, följ skyltningen mot Skogsmulles koja. Det finns numrerade stolpar med Skogsmulles ansikte vid stationerna, längs med stigen. Du finner
samma nummer här, som talar om vad du kan göra på de olika stationerna.
Det finns en bok som mer utförligt berättar om de olika stationerna, med ca 90 färgbilder och kort beskrivning om djur och växter. Den finns att köpa i Sunnerstastugan.

1. UPPDRAG: Titta dig runt och se hur många olika lövträd du kan se. På vintern kan man titta
hur olika knoppar ser ut.

2. UPPDRAG: Plocka upp en kotte, eller om det är vinter krama en snöboll, och kasta i träringen.
Titta runt om du kan hitta både gran- och tallkottar. Vissa av kottarna har djur ätit på, fundera på
vilka djur som ätit på kottarna?

3. UPPDRAG 1: På Hasselbusken till vänster om stigen kan du titta om det finns hasselnötter.
Låt dem sitta kvar på busken om du hittar några. Det är många djur som gillar nötterna.
UPPDRAG 2: Till höger om stigen finns en stor gran. På stammen har det runnit kåda från
trädet som har stelnat. Gnugga lite lätt med fingret på kådan och känn hur det luktar.
Var försiktig, det kan finnas färsk kåda som är kladdig.

4. UPPDRAG: Räkna granstubbens årsringar, för att veta hur gammal granen var när den kapades ner. Den ljusa ”ringen” är tillväxten på våren och den mörka på sommar och höst, på vintern
växer trädet inte alls. En ljus och en mörk ring är ett år.
Tallstubben förmultnar från kanterna och in mot mitten. Det blir som en topp.
Granstubben förmultnar från mitten, och det blir en grop.
Till slut förmultnar hela stubbarna bort.

5. UPPDRAG 1: Kan du se på spåren vem som har gått här? Hur många tassavtryck är det? Åt
vilket håll har den gått? Ett tips, den sägs vara listig och har vit svanstipp.
UPPDRAG 2: Ta två stenar och lukta på dem. Gnugga dem mot varandra och lukta igen,
känner du någon skillnad? Känn på stenarna, hur känns de? Är de vassa eller lena?
Jämför en stor och en liten sten.
UPPDRAG 3: Känn hur mjuk mossa kan vara. Får inte mossa vatten blir den torr, men så fort
den blir blöt är den mjuk igen. Titta närmare på mossa, det finns många olika sorter.

6. UPPDRAG 1: Balansera på stocken. Kan du gå utan att hålla i dig? Eller så tar du lite stöd av räcket.
UPPDRAG 2: Det finns ett djur som är väldigt bra på att balansera. Kan du hitta ekorren, (gjord
av trä), i ett av träden, nära balansstocken.
Kan du sagan, De tre bockarna Bruse? Den kan man leka här, om man är två eller flera.
UPPDRAG 3: Balansera på stubben. Kan du stå på ett ben. Om ni är fler, hur många får
plats? Räkna hur många fötter det finns på stubben då.

7. UPPDRAG: Spela på stockarna som står tillsammans, använd en pinne som står i
”holken”, Om de inte finns pinnar leta reda på en skogspinne.
Det är tre olika sorters träd. Vänd dig om och spela på de grova liggande
stockarna. Låter det lika?
Var vänlig och ställ tillbaka pinnen i ”holken”, så nästa också kan spela.

8. UPPDRAG: Titta dig runt och se om du kan hitta
4 olika siluetter av fåglar, titta även mot station 5
och 6. Bild hur en siluett kan se ut, ser du här bredvid.
Det finns ett antal holkar uppsatta, om det är vår eller
sommar kanske det bor någon i dem. Om du står och
tittar en stund så kommer det kanske en fågel.
Glöm inte att lyssna om du hör någon fågel kvittra.

9. UPPDRAG 1: Kan du hoppa lika långt som djuren som är utmärkta på stocken eller om du
har rullstol, hur många armtag måste du använda för att komma lika långt?
Prova även att räkna hur många steg det behövs om du sätter den ena foten framför den
andra.
Vid stolparna ser du hur långt världens bästa man och kvinna hoppar i längdhopp, rekordet
gällde 20100815.

UPPDRAG 2: Balansera på eller gå slalom runt stubbarna, utmana en vuxen.
Hur många stubbar är det?

10. UPPDRAG 1: Gissa vilka som har gått här? Jämför med din egen hand, är den större eller
mindre än spåren?
Om du är här på hösten ser du troligtvis bär som växer runt omkring, vet du vad de heter?
Resten av året får du titta efter blåbärsriset. Djuren är björn och rådjur.

UPPDRAG 2: Kan du en sång eller en lek om något av djuren?
UPPDRAG 3: Låga är ett träd som ligger ned. Hur många steg måste du ta för att komma till
”toppen” på lågan? Insekter och tickor, (en svamp), trivs i/på lågor.
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