Aktivitetsløype
for bevere

En post for hvert
kapittel i Bevereventyret

Laget av
Inger S Fløistad
og Line G Solvik

Post 1 – Familien Jonsen
«Det er fire mennesker som bygger en hytte. Det er to store og to små mennesker...
Vi har aldri sett dem og vi må jo se dem før vi kan gi dem navn. Derfor skal alle sammen
dra nedover bekken i ettermiddag og ta en titt på familien Jonsen.»
«Så dere de fine fargene moren hadde på klærne sine? De var virkelig fine. Vi må kalle
henne Regnbue. Hun hadde så nydelige farger på seg.»

Oppgave
I posen ligger det papirbiter i forskjellige farger. Hvilke farger finner vi i regnbuen?
Legg papirbitene i samme fargerekkefølge som fargene i regnbuen. Kan dere se ting i
naturen som har disse fargene?

Følg bevere i forskjellige farger til neste post.

Post 2 - Stormen
”Se far”, sa Rødtopp, ”demningen er sprengt. Hva kan vi gjøre for å hjelpe?”
”Jeg tror ikke vi behøver å hjelpe til, Rødtopp”, sa Haukøye. ”La oss sette oss på den
steinen der borte og se godt etter. Vannet er fremdeles temmelig høyt i dammen, men jeg
tror at når det nærmer seg normal vannstand, vil vi få se vennene våre komme ut og
begynne å reparere demningen”.
En halv time senere, da vannet hadde sunket flere centimeter, oppdaget Boble den første
beveren. Det så ut som den undersøkte skaden og prøvde litt her og der, akkurat som en
ingeniør. Snart hadde han flere med seg, alle fra samme familie. De begynte å jobbe
sammen.

Oppgave
I vedkubben dere finner her er det festet 6 snorer. En bever skal holde i enden av hver sin
snor. Sammen skal dere slå ned en teltplugg med vedkubben ved å styre kubben med
snorene.

Følg beverspor til neste post

Post 3 – Keeo
Først trodde de andre beverne at lynet hadde blindet dem alle, fordi da de så Keeo som
satt på stammen, var det akkurat som det var et lys rundt ham, nesten som om han var av
sølv. De ble litt forskrekket, for de trodde han var blitt kraftig forbrent. Men jo mer de så,
jo mer så de hva som virkelig hadde skjedd. Han hadde blitt helt sølvfarget!
Keeo selv var helt ør og fortumlet. Han følte seg så rar. Han visste at noe hadde
forandret ham. Da han så nedover pelsen sin, så han at den var blitt helt sølvfarget, men
det var slett ikke det rareste av alt sammen. Han tenkte annerledes også! Han tenkte
tanker han aldri hadde tenkt før! Han kjente at en merkelig følelse kom over ham. Han
visste, først med forbauselse og så med glede, at han ikke bare tenkte som en bever, men
også som et menneske.

Oppgave
Mennesker har mange språk. Men de forskjellige dyrene har også egne språk. Mennesker
bruker som regel ord for å uttrykke sine tanker. Mens dyrene bruker andre måter å
”snakke” sammen på – for eksempel bevegelser og tegn. Noen folk var også flinke til å
snakke sammen ved hjelp av tegn. Her er det noen tegn som indianere brukte.

Hva betyr disse indianertegnene? Klarer dere å lage en setning med disse
indianertegnene? Kan dere andre indianertegn?

Følg sølvtråder fra Keeos pels til neste post

Post 4 – Keeo, den snakkende bever
”Hvem kaller meg Boble?” spurte hun. ”Keeo, sølvbeveren vel, og alle de andre vennene
våre, beverne oppe i dammen”.
Da han hadde sagt dette, sa Keeo: ”Det var veldig hyggelig å bli kjent med deg, Boble”.
”Og jeg”, sa Boble, ”jeg er jammen glad for å bli kjent med deg også”. Og da hun ikke
visste hva hun skulle finne på å si, ga hun Keeo den ene av de nybakte bollene.
Det var den første bollen han hadde sett i hele sitt liv. Han lurte på om de ville få en bolle
hver gang de møtte et menneske. Men han så at Rødtopp spiste og koste seg med sin bolle
og han tenkte at han fikk gjøre det samme. Det smakte jammen godt.

Oppgave
Her skal dere få smake på forskjellige ting. Bruk speiderskjerfet som bind for øynene,
hold for nesen og gap opp.

Følg ting som ser litt rart ut/er feil
i naturen til neste post.

Post 5 – Beverne deler og samarbeider
”Hva er det du snakker om, Tik-Tak?” spurte Malak (uglen), som nå var blitt helt våken
og som lurte på hva det var som gjorde ekornet så opphisset.
”Jo, når jeg samler mat for vinteren, altså når jeg drar ut og samler alle nøttene mine, da
gjemmer jeg dem rundt i skogen i små hauger som bare jeg vet om. Slik gjør alle de
andre ekornene det også. Vi samler bare til oss selv, men det gjør ikke disse beverne. De
gjør det slett ikke. De arbeider sammen, deler arbeidet og de kommer vel til å dele all
maten også senere tenker jeg.”
”Ja det gjør de jammen,” sa Malak. ”Disse travle beverne er veldig lure. Hvis du ser
nøye etter, så vil du se at noen av dem jobber på demningen, noen av dem lærer de
andre, yngre beverne å svømme ordentlig. Og se der borte, legg merke til Brune Bever.
Han lærer ungene hvordan de skal gnage over et ungt tre slik at det faller der de vil det
skal falle. Og så drar de andre de unge trærne inn i beverhytta deres. De deler arbeid, de
deler ansvaret for å lære hverandre opp og naturligvis deler de all maten med hverandre.
Det er slik en fin måte å leve på når alle hjelper hverandre.”

Oppgave
Er dere gode til å samarbeide?
- Lek en runde med Tanta knute/Knutemor
- Trekk lapper med dyrelyder, to og to er like, dere skal lage dyrelydene og forsøke å
finne hverandre. Når dere har funnet hverandre, skal den ene få bind for øynene og den
andre skal føre. Klarer dere dette helt til neste post?

Følg uglebilder til neste post.

Post 6 – Rødtopp besøker beverhytta
Han så seg rundt og var overrasket over hvor stor hytta var. Han kunne nesten stå
oppreist der inne, og han kunne iallfall ligge rett ut i den. Den var ren og fin. Da han så
på innsiden av veggene, la han merke til at de var veldig solide. Det var naturligvis litt
klamt der inne, og for første gang kunne han kjenne lukten av beverne. Det var en slags
våt, varm lukt.
«Tusen takk for innbydelsen en gang til og for dette fine eplet, det smakte kjempegodt.
Kan dere høre lydene fra skogen når dere er her nede?» spurte Rødtopp.
«Nei», sa Keeo. Det er sjelden vi hører noe. Vi vet likevel når du og Boble svømmer i
dammen, og når Haukøye og Regnbue kommer med kanoen kan vi høre årene. Vi hører
nesten alle lydene i vannet, men lydene fra skogen hører vi ikke».
«Det må være fredelig og godt», sa Rødtopp.

Oppgave
Hvor og hvordan bygger bevere hytta de bor i? Kan dere lage en tegning.
Hvilke andre dyr kjenner dere som bygger sitt eget hus?

Følg ospblader til neste post.

Post 7 – De lykkelige beverne
En av de unge tvillingene så opp og spurte Keeo: ”Er alle bevere så lykkelige som vi
er?”
”Å, unge Bever”, sa Keeo. ”Jeg vet i grunnen ikke om de er det, men jeg vet at de kunne
være det hvis de ville. Dere skjønner, i denne kolonien har vi lært hva det vil si å virkelig
dele på alt og være sammen om alt. Det har vi funnet ut og lært sammen. Vi har vokst og
vi har bygd, vi har utforsket. Vi har lekt og vi har hjulpet hverandre å finne ut hvordan vi
skulle bli ivrige bevere. Vi har også lært hvor viktig det er at hver eneste en av oss gjør
sitt aller beste, samme hva vi skal gjøre. Dere husker stormnatten og hvordan demningen
nesten ble vasket bort av alt vannet og at den yngste av alle beverne plasserte stammen
som lukket demningen så den ble trygg for oversvømmelser.”
... ” En ting til. Dere vet hvor travelt vi har hatt det disse siste månedene. Det er ikke
ende på alt vi har gjort sammen! Ja, så men, den eneste grensen for våre aktiviteter er
våre egne tanker, og fordi vi deler våre ideer i en positiv og kjærlig atmosfære, har
kolonien vår overflod av lykke og glede.”

Oppgave
Bevere samarbeider i familien om å lage seg et vinterlager av mat.
Men hva er det beverne spiser om vinteren?
Kjenner dere til andre dyr som samler sammen mat til vinterlager?

Følg snøballer til neste post.

Post 8 – Nye grenser
”Da kolonien samlet seg for å se tvillingene svømme av gårde , vinket de og var glade for
at vennene deres kunne dra ut i verden. Det var en lang svømmertur tvers over dammen.
Tvillingene merket at det ikke var ofte de hadde tatt turen over og de ville gjerne gjøre
det så fort som mulig, for de la merke til at himmelen over dem var begynt å bli mørkere
og at noen tunge tordenskyer begynte å samle seg. Det var akkurat idet de begynte å
klatre opp av vannet og opp på bredden at det hendte, og det hendte nesten på samme
måte som med Keeo, et lynglimt! De så selv at de forandret seg.
Det første de la merke til var at beverhalene deres var borte og så oppdaget de at potene
deres var blitt forandret! De var blitt annerledes! De hadde virkelig forandret seg fort,
fra en bever til en ung ulvunge. Det var til å begynne med slik en merkelig følelse og de
sto og så på hverandre og visste nesten ikke hva de skulle si.”

Oppgave
I skogen rundt beverdammen hvor beverne bor, og jungelen hvor ulvene bor, er det også
mange andre dyr. Hvilke andre dyr som lever i skogen eller jungelen kjenner dere igjen?
Er det noen av dyrene som finnes både i skogen og i jungelen?

Følg bjørnespor til mål.

