
Fuglene om våren 
 
Strålende morgen og skyfri himmel 
Fuglene kvitrer og synger så fint 
Noen flyr hit og noen flyr dit 
 
Leter og ser etter kvister og mose 
For reiret må snart være ferdig 
Travle dager for små fugler nå 
 
Stæren synger så vakkert den kan  
Håper å finne seg en make 
Mens kråka på taket, den tar det helt med ro 
 
 

Fugledikt 
 
Tidlig om morgen hører jeg fuglesang. 
Det er spurven som vil ha en make 
Kvitringen er så veldig vakker 
 
Spurven er veldig travel nå. 
Skynder seg og lager reir. 
Finner kvister og mose 
 
Tidlig en morgen hører jeg fuglesang 
Spurven har fått seg en make 
Gleden er stor og reiret er fullt av små fugleunger 
 
 

Fugledikt 
En dag gikk jeg i skogen 
Da hørte jeg vakker fuglesang. 
Nå er våren kommet. 
 
Jeg så en liten blåmeis som bygde fuglereir 
Som leter etter kvister og mose her og der 
Nå er vå¨ren kommet. 
 
En svarttrost satt i treet og ventet på sin make. 
Snart blir det fugleunger og vi hører pip pip pip 



Nå er våren kommet 
 

Kråkedikt 
I Kråkebergbakken bor ei kråke. 
Sitter i et tre og sier kra, kra, kra. 
Den leter etter en make. 
 
Kråka fly høyt og lavt. 
Møter en annen kråke, så stor og fin.  
FLyr sammen til treet i kråkebergbakken. 
 
Bygger et reir av kvister og greiner 
Travelt for kråkene nå 
Kra kra kra sier kråka i Kråkebakken 
 

ØRNEDIKT 
Ørnen er stor iog lager kule spor 
Ørnen har store klør og det er sjelden den dør 
Ørnen er smart , men kan ikke kaste dart 
 
Ørnen legger store egg, men jeg tror ikke de liker klegg 
Ørnen må finne mat til ungene og de tar imot med tungene 
Ørnen har store fjær og sitter kanskje på et skjær 
 
Ørnen finner kanskje en make, men tror ikke den kan bake 
Ørnen spiser rotter og mus, men har ikke noe hus 
Ørnen flyr høyt og det er ikke drøyt 
 
 

!Kråkedikt! 
Kra kra sa kråka 
Og spiser fuglematen jeg la ut i går 
 
Kra kra sa kråka og fløy en lang og strevsom tur 
Kra kra sa kråka og fant sin gode venn i et  
gammelt tre 
 

Fugledikt 
Fugler syner, fugler flyr 



Fugler leter etter kvister og mose. 
Våren er her og jeg er der. 
 
Fuglene flyr høyt og lavt og alt er veldig travelt. 
I alle parker og skoger er det fullt av dem 
Lander i trær for en liten pause og gleder seg til å bli ferdig 
 
De synger så fint når jeg går tur i skogen. 
Er i veldig humør der de sitter og kvitrer på en grein.  
Våren er her og jeg er der 
 

Fugledikt 
Jeg gikk en tur i skogen en vårdag i april 
Da hørte jeg en fugl som kvitret og som sang 
Så herlig det er med vår! 
 
Travle tider for småfugler nå 
De leter her og de leter der 
Finner kvister og mose 
 
Jeg satt en dag ute i min hage 
Og hørte vakker fuglesang 
Så herlig det er med vår 
 

Ørnen 
Stor og kraftig er ørnen 
Der den flyr over havet 
På jakt etter mat 
 
Ørnen flyr oppover 
Den flyr på det høyeste fjellet 
Over sitt rike der solen skinner 
 
Travle tider for ørnen nå 
For ungene skriker og skriker på. Mat 
Men ørnen vet råd og unger blir mette 
 

Fugledikt 
Jeg gikk tur i skogen og hørte fuglesang. 
Fugler fløy hit og fugler fløy dit. 
Travelt har de om våren. 



 
Finne kvister og mose 
For nå skal de bygge rede 
Travelt har de om våren.  
 
Solen skinner fra skyfri himmel.  
Fuglenen synger og er så glad. 
Travelt har de om våren.  
 
 

Fugledikt 
I skogen bor en fugl 
Den kvitrer og synger dagen lang 
Prøver å finne seg en make.  
 
I skogen bor to fugler 
Flyr høyt og lavt og leter etter mat.  
Legger to egg i reiret og får to fugleunger.  
 
I skogen bor fire fugler.  
De kvitrer og synger dagen lang.  
Nå er våren kommet.  
 
 

Fugledikt 
Fugler kvitrer og synger.  
Flyr høyt og lavt 
Bretter ut sine vinger og flakser avsted.  
 
Det er vår og fuglene leter etter sin make.  
Synger hele dagen og svever dit til hit.  
På tak, på fjell og broer.  
 
Fuglene lager rede med kvister og mose  
Rede er fullt med hvite små spraglete egg.  
Våren er kommet! 
 

Fugledikt 
Tidlig en morgen hører jeg fuglesang.  
Det er spurven som vil ha en make.  
Kvitringen er så veldig vakker.  



 
Spuven er veldig travel nå.  
Skynder seg og lager reir.  
Finner kvister og mose.  
 
Tidlegig en morgen hører jeg fuglesang 
Spurven har fått seg en make 
Gleden er stor og reiret er fullt av små fugleunger. 
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