lärarhandledning
Den gröna skogen
Filmen Den gröna skogen berättar om allt det som sker i träd, buskar och örter under våren
och sommaren.
Trädens blad består av tusentals små celler som skiljs från varandra av vita cellväggar. Cellerna är livets mikroskopiska byggstenar. Många tillsammans bildar de växter och djur.
I bladets celler finns gröna kloroplaster och inne i dem klorofyllkorn. Kloroplasterna bildar
energirikt druvsocker – glukos - genom fotosyntesen. För att kunna framställa druvsocker
behövs koldioxid från luften, vatten från jorden och ljus från solen. Solljuset samlas upp av
bladets små gröna klorofyllkorn.
Då dagarna blir längre och varmare börjar trädet växa och bilda blad.
Kolhydrater, såsom stärkelse, har lagrats i stammen, grenarna och rötterna.
Stärkelsen omvandlas till druvsocker, som leds till alla trädets delar via sildelen eller floemet på barkens insida.
Det här gör trädet för att snabbt få igång lövsprickningen, genom att nyttja all den kraft och energi som lagrats
från fjolåret.
Trädet suger därtill upp näringsämnen och vatten ur marken. Det stiger i trädets veddel eller xylem, som är den
hårda delen av trädet. Veden är som långa, smala rör i stammen och grenarna. Den består av förhårdnade celler.
Växterna frigör också mycket syre, som både djur och växter behöver då de andas. Syret bildas under fotosyntesen och kommer till nytta vid tillväxten.

SVAR TILL FRÅGORNA

1. Vad beror det på att det blir vår hos oss?
Jorden lutar i sin bana runt solen, och får mera ljus under våren då norra halvklotet är närmare solen än
under vintern.
2. Vad kallas de delar i trädet som leder druvsocker, vatten och näring? Vad är det för skillnad på
dem? Floem (sildel) och xylem (veddel). Floemet leder kolhydrater till växtens olika delar på våren.
Xylemet (den hårda delen) leder upp vatten och närsalter ur marken.
3. Vilka typer av ljus samlar klorofyllkornen mest upp?
Rött och blått ljus. De reflekterar grönt ljus.
4. Vilken uppgift har bladen? De sköter bl.a. fotosyntesen och bildar druvsocker som behövs vid tillväxt
och förökning. Syre och koldioxid sipprar ut genom klyvöppningarna. Koldioxid upptas också via klyvöppningarna.
5. Barr är blad. Vilken fördel har barrträden av sina barr på våren?
De kan påbörja fotosyntesen tidigt, före lövträden får blad.
6. Varför har örterna bråttom i lundskogen?
De är tvungna att bilda sitt druvsocker under en kort tid före träden får blad. Med hjälp av druvsockret
kan de växa och bilda frukter. Senare skymmer trädkronorna solen.
7. Ge exempel på två små växter, som har bladen kvar från föregående år.
Lingon och ljung.
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8. Vilka organismer hjälper träden att suga upp närsalter från marken?
Svamparna.
9. Varför sjunger fågelhannarna på våren?
De hävdar revir och berättar för honorna att de är starka och innehar ett område med mycket föda. Honorna väljer de starkaste hannarna och parar sig med dem.
10. Vilken uppgift har maskarna i ekosystemet och vilken nytta gör de?
De sönderdelar växtdelar såsom blad och återbördar näringen till jorden/växterna. De gör också många
gångar i jorden, som leder syre ner i marken åt djuren och växtrötterna. Jorden blir lucker.
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