Under sneen og i det tætte græs er det vigtigt,
at markmusen kan finde vej, selvom det er
mørkt! Uglen er god til at se om natten, og kan
fange markmusen.

Prøv om I med bind for øjnene, kan finde vej
gennem musetunnellen langs rebet.

Når markmusen bevæger sig rundt, eller
sidder stille, er det godt, at kunne høre godt!

En af jer kan prøve at være markmus, med bind
for øjnene sidder du helt stille. De andre er
ræve, som skal snige sig ind på musen uden at
blive hørt. Når musen hører noget bevæge sig,
skal den pege i retning af lyden, og ræven må
luske tilbage.

Markmusen skal være god til, at smage forskel
på gode og dårlige ting. Musen kan smage om
det er god eller dårlig mad, som er foran den.
Markmusen vil gerne have græs og gode
sprøde urter. Hvad kan du li´?

Alle musene skal med bind for øjnene prøve om
de kan smage forskel på de ting som er i de 3
poser. Man må ikke sige noget, før alle har
smagt og har fået bindet af. I skal række
hånden op, før I siger noget!

Markmusen skal være god til at lugte! Så kan
den lugte, om der er en kat udenfor dens hule,
eller om den mad den finder, er gammel og
rådden. Er I gode til at lugte ting?

I glasset er der en duft, prøv at lugt til glasset.
Kan I finde en pind i nærheden, som lugter
ligesom det, der er i glasset?

En Markmus har ikke øjne i nakken. Men det
er tæt på! Dens øjne sidder på siden af
hovedet, så den kan se næsten hele vejen
rundt. Derfor kan den se, hvis en falk prøver,
at fange den bagfra og musen kan måske nå I
sikkerhed.

Prøv med et spejl at se baglæns! Jeres voksne
kan jo prøve at tage næbet på, og se om I kan
fanges bagfra!

Mus kan have svært ved at finde mad om
vinteren. Nogle mus flytter ind i husene, men
ikke alle. Nogle mus er bare rigtig gode til at
huske. De gemmer mad i nogle bunker herude,
og finder dem igen når de er sultne. Hvis de
kan huske, hvor de gemte nødderne. Er I gode
til at huske?

Under tæppet er der gemt 10 ting. Om lidt løfter
jeres voksen tæppet, og I får 1 minut til at se på
tingene. Prøv så at række hænderne op og lad os
se, hvor godt I husker.

