Løvetann

Du skal lære:
Lytte og skrive:
En sang av Alf Prøysen – lytte ut ord
Repetere grammatikk. Bøye verb og substantiv
Lese
Fakta om løvetann – lese faktatekst
Ord på ulike plantedeler
Samtale
Løvetann er sterkere enn asfalt….

Å den som var en løvetann som sto i skitt og sølevann
i Bispegata tre;
den aller første løvetann som blusset bak et søplespann
i Bispegata tre,
så noen kunne plukke meg, og "noen" skulle være deg.
Du festet meg ved blusen din og trippet ut i sol og vind,
og jeg fikk være med.
Jeg skulle føle kroppen din bak utsalgsstoff av musselin
da vi gikk gaten ned,
og tro jeg var en diamant mot blusens tynne blondekant,
og alle skulle se.
Din lange travle arbeidsdag så hørte jeg ditt hjerteslag,
om kvelden gikk du trette skritt i trappen opp til rommet ditt,
og jeg fikk være med.
Så gikk du inn og vrengte kjolen, vasket hender, hals og kinn
for solens hete brann.
Din omsorg er som kvinners flest, du hentet det jeg trengte mest;
et eggeglass med vann.
Så får jeg plass ved sengen din og ser på at du sovner inn.
Og utenfor er natten blå, en løvetann kan lykken nå,
så over all forstand.

Å den som var en _________som sto i skitt og sølevann
i Bispegata _____;
den aller første løvetann som blusset bak et ______________________
i Bispegata tre,
så noen kunne plukke meg, og "noen" skulle være deg.
Du festet meg ved __________ din og trippet ut i sol og vind,
og jeg fikk være med.
Jeg skulle føle kroppen din bak utsalgsstoff av musselin
da vi gikk ___________ ned,
og tro jeg var en ________ mot blusens tynne ________kant,
og alle skulle se.
Din lange ________ arbeidsdag så hørte jeg ditt ________________,
om kvelden gikk du trette skritt i _____________ opp til rommet ditt,
og jeg fikk være med.
Så gikk du inn og vrengte ___________, vasket ____________, ________ og
________
for solens hete brann.
Din _________________ er som kvinners flest, du hentet det jeg trengte mest;
et _________________________ med vann.
Så får jeg plass ved _____________ din og ser på at du ____________ inn.
Og utenfor er natten blå, en ________________ kan lykken nå,
så over all forstand.

Hvilken ordklasse?
Finn ord i teksten og plasser dem i riktig kolonne.

Substantiv

Adjektiv

Verb

Velg 5 substantiv og bøy dem.

Entall

Ubestemt form
Flertall

Entall

Bestemt form
Flertall

Velg 5 verb bøy dem.

Infinitiv

Presens

Preteritum

Perfektum

Å gå

går

gikk

har gått

Løvetann – Faktatekst
Taraxacum
Urt, 20 – 70 cm høy. Blomstrer fra mai til august.
Tilhører kurvblomstfamilien.

Løvetann er en planteslekt i kurvplantefamilien. I Norden fins det omtrent
tusen forskjellige småarter.
Den er en vanlig vårblomst, som
av mange regnes som ugress.
Den er vanskelig å utrydde.
Utseende
Den vanlige løvetannen blir 1040 cm høy når den er ferdig
utvokst. Plantene har lang, grov
rot, blad i rosett nederst ved
roten og enslige, gule
blomsterkurver i toppen.
De grønne bladene er linjeformet med
store tagger på siden. Bladene blir 5-25 cm
lange.
Stengelen er hul og har hvit melkesaft i
stengelveggene. Denne melkesaften
smaker beskt. På toppen av stengelen
sitter en gul blomst med mange tynne
blomsterblader, og bladene blir mer og
mer oransje inn mot midten.
Egenskaper
Løvetann er en nyttig blomst og kan brukes til
veldig mye. De hule stilkene kan du sette
sammen til lange halskjeder. Løvetannblad kan
spises som salat. Små lysegrønne blader
smaker best. Av blomstene kan man lage te og
vin. Roten kan males til mel. Eller ristes til
kaffe.
Løvetannslekten er veldig stor. Før sa legene
at løvetann var vanndrivende, at man tisset

mye hvis man spiste den. Derfor heter den pis-en-lit på fransk. Det betyr å tisse
i sengen.
Spredning
Blomsten åpner seg klokken fem om
morgenen og lukker seg om kvelden.
Når planten modner, blir hvert enkelt
blomsterblad til en fnokk og planten
ligner på en dusk av hår. Under
fnokken henger frøet, og det blir
spredt av at vinden kommer og blåser
fnokken og frøet til et nytt sted hvor
løvetannen kan spire. Løvetannens
frukter ser ut som små fallskjermer. Ved hjelp av vinden kan de fly langt.
Hvor vokser den
Den vanlige løvetannen vokser nå stort sett over hele den tempererte verden.
Før var den bare kjent i Eurasia, men siden har den blitt med til de andre
verdensdelene, og slått seg til ro. Løvetannen vokser stort sett overalt der den
har god tilgang på sol, enger, parker, hager, åkrer, veikanter og grøfter er bare
noen av plassene løvetannen vokser. Løvetannen blomstrer fra april til juli.

Skriv navn på de ulike plantedelene

Filosofisk samtale

Løvetannen kan sprenge seg vei gjennom asfalt. Betyr det at den er sterkere
enn asfalten? Eller at den er hardere? Hvis løvetannen ikke er hardere enn
asfalt; hvordan kan den da sprenge asfalten?

Kilder:
Skoletorget http://www.skoletorget.no/abb/nat/plant/loeve.htm
Vigdis Alver http://www.fossunnh.no/media/Laerande%20nettverk/FOS%2018.11%20Vigdis%20A.pdf

