Arbejdsblade til filmen: En sommerfugl bliver til - med fri kopieringsret

Her kan du se hvad de forskellige dele på en sommerfugl hedder!

Hvad kaldes sommerfuglen herunder?
___________________________________________

Læg farve på og skriv hvad delene hedder!
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Fortæl om hvor sommerfuglen lever og hvad den lever af?

Fortæl om sommerfuglens liv?

Sommerfuglen lægger æg.
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I filmen kan se du hvordan sommerfuglen gennemgår forskellige stadier.
Skriv navnet på stadiet under billederne!

------------------------------ -----------------------

----------------------

----------------------------

På et tidspunkt skal larven forpuppe sig.
Hvad betyder det?
Hvordan gør den det?

Prøv at tegne forpupningen her:
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Senere skal puppen klækkes.
Hvad betyder det?
Hvordan gør den det?

Prøv at tegne klækningen her:
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Alle sommerfuglene du nu har bestemt, hvad hedder flyver om dagen og hører derfor til de
sommerfugle man kalder dagsommerfugle. Undersøg hvilke planter de forskellige sommerfugles
larver lever af.

Opgaver i naturen
Få øje på en sommerfugl der er ved at lægge æg. Iagttag hvor den lægger ægget og hvor længe
den er om det. Prøv at fotografere situationen.
Du kan måske nå at følge ægudviklingen indtil larverne forlader æggene.
Fotografer forskellige sommerfugle på blomsterbesøg. Læg billederne på en computer og skriv
en historie om dit arbejde med fotograferingen og hvad du kan finde ud af om sommerfuglens
levevis.
Forsøg om du kan følge en larves udvikling til den ender med at blive en voksen sommerfugl.
Information
Om aftenen kan du ofte se sommerfugle sværme om gadelygter eller et oplyst vindue. Disse
sommerfugle hører til en meget stor gruppe der kaldes aftensværmere og natsommerfugle.
Man deler sommerfugle op i forskellige grupper:
Dagsommerfugle, aftensværmere, natsommerfugle og småsommerfugle (for eksempel møl)
Der er kendt ca. 150.000 arter i verden. I Danmark er der fundet omkring 2400 arter. Heraf er
cirka 95 dagsommerfugle. Måske kommer nye arter til i takt med at vores klima bliver varmere?
Den videnskabelige navn for sommerfugle er Lepidoptera, som betyder "skælvinger" og
hentyder til at vingerne er beklædt med skæl. Det er disse skæl som giver sommerfuglene deres
farvemønstre.
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