Marihøne

Les og svar på spørsmålene

●
I Norge ﬁnnes det over 50 arter
marihøner. De er røde og har prikker
på skallet. De ﬂeste marihøner er
rovdyr. De spiser bladlus. Noen tror at
marihøner bringer lykke.
1.

Hva spiser marihøner?

◆
Noen av artene som lever i Norge er
toprikket marihøne, femprikket
marihøne, sjuprikket marihøne og
fjortenprikket marihøne. Før trodde
mange at marihøner var like gamle
som antall prikker de har, men det er
ikke sant.
2.
3.

Hvor mange ulike arter av
marihøne ﬁnnes i Norge?
Kan du navnet på en
marihøneart?

Snegle

Les og svar på spørsmålene

●
I Norge ﬁnnes det over 500 arter
snegler. Noen bor på land og noen
bor i vann.
Mange snegler har skall. Skallet
beskytter sneglene mot rovdyr.
1.

Hvorfor har snegler skall?

◆
De ﬂeste snegler legger egg.
Sneglene får skallet sitt når de ligger
inne i egget. Skallet vokser sammen
med sneglen, og blir større og større
når sneglen vokser.
De ﬂeste snegleartene lever i
saltvann. Det ﬁnnes også snegler
uten skall.
2.
3.
4.

Fleip eller fakta: Snegler legger
egg?
Fleip eller fakta: Det ﬁnnes
snegler uten skall?
Fleip eller fakta: De ﬂeste
sneglearter lever i saltvann?

Bie
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●
I Norge ﬁnnes det omtrent 180 arter
av bier. Arten honningbie lager
honning. Den ﬁnnes over hele verden.
Bier kan stikke. Det er vondt, men
vanligvis ikke farlig.
1.

Gruble: Bier kan være nyttige
for mennesker. Hvorfor det?

◆
Bier ﬂyr rundt for å samle pollen fra
blomster. Noen arter har
favorittblomster de samler pollen fra.
Bier snakker sammen med å gjøre
danse-bevegelser. De kan fortelle
hvor de skal og hvor langt de skal ﬂy
når de danser for andre bier.
2.
3.

Hva samler bier fra blomstene?
Hvordan kan bier snakke
sammen?

Sommerfugl
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●
I Norge ﬁnnes det over 2000 arter
sommerfugler. Sommerfugler starter
livet sitt som larve. Etter de er larve
blir de til puppe. Til slutt får de vinger
og blir voksne sommerfugler.
1.

Fleip eller fakta: Sommerfugler
blir født med vingene sine?

◆
Det ﬁnnes både dagsommerfugler
og nattsommerfugler. Det ﬁnnes
sommerfugler som er 2cm store og
noen som er 30cm store. I hele
verden ﬁnnes det over 150 000 ulike
arter sommerfugler.
2.

Hvor mange sommerfugl-arter
ﬁnnes det i Norge?

Maur
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●
Maur er insekter med seks bein.
Mauren sitt hus kalles tue. I tua bor
en dronning som legger egg.
Skogmaur kan bygge tuer der det
bor en million maur. I Norge ﬁnnes
det over 60 ulike arter maur.
1.
2.

Hvor mange bein har maur?
Hva heter huset til mauren?

◆
I maurtua har maurene ulike
oppgaver. Noen er byggere, og noen
passer på larvene. Noen maur kan til
og med være soldater, dyrke sopp
eller ha bladlus som husdyr. En maur
kan bære 50 ganger sin egen vekt.
Tenk om du kunne løfte 50 barn på
en gang!
3.
4.

Hvor mange maur-arter ﬁnnes
det i Norge?
Hva kalles mauren som legger
egg?

Humle
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●
Humler er små insekter som har
vinger og mange små hår på
kroppen. Når humler ﬂyr fra blomst
til blomst tar de med seg pollen. Det
er veldig viktig for blomster. Humla
sitt hus heter bol. Humler kan stikke
ﬂere ganger. Det er vondt, men ikke
farlig.
1.

Hva heter humla sitt hus?

◆
Om vinteren ligger humler i dvale, og
de våkner ikke før tidligst i mars. En
humle-dronning lager bol i gamle
muse-hi eller fugleklasser. Der legger
hun egg som blir til nye arbeidere,
som kan jobbe hele sommeren.
2.
3.

Hva gjør humler om vinteren?
Hvor kan humler lage bol?

Flue
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●
Det ﬁnnes mange arter ﬂuer, for
eksempel husﬂuer, bananﬂuer og
spyﬂuer. Noen arter er rovdyr som
spiser andre insekter, og noen arter
er plante-etere.
Noen ﬂuer kan spre sykdommer når
de lander på maten til mennesker.
Fluer legger egg som blir til larver.
1.
2.

Si navnet på to ﬂue-arter.
Fleip eller fakta: Alle ﬂuer er
rovdyr?

