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Egetræet har vokset i Danmark siden jægerstenalderen. Egetræet kom til Danmark for ca. 7.000 år 
siden. 

Et egetræ kan blive op til 30 meter højt og flere hundrede år gammelt. Nogle ege er 700 – 800 år 

gamle. 

Opgave: Hvor høj er du? – benyt et målebånd. 

 

Opgave: Læg jer i en cirkel rundt om egetræet med fødderne ind mod stammen. Prøv at se op i 
træets krone.  

Kan du se, at der kommer meget lys ned? Det er godt for andre træer. Så kan de også vokse i 
skovbunden.  

 

Opgave: Føl på egetræets bark. Et barn ad gangen får et tørklæde for øjnene og føres af et andet 
barn hen til egetræet. Mærk på egetræets bark.  

 

Opgave: Hold et stykke papir op på egetræets bark. Benyt en blyant til at kalkere mønstret fra 
egetræets bark over på papiret.   

Et træ har en kerne, der hedder ved.  

Egens ved er hårdt og rådner ikke så let. Derfor er det godt at bygge huse og skibe af. 

 

Opgave: Pluk et blad fra egetræet og klæb det på det ark du har tegnet egetræets bark på.  

 

Ide til senere arbejde hjemme i børnehaven: 

Egetræets frugter kaldes agern.  

Når det bliver efterår kan du ofte finde agern i skovbunden. 

Samler du agern og planter dem i skovbunden andre steder i skoven,  

kan du være med til at sprede frøene, så nye træer vokser op.  
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Leg:

"Åh jeg er så tørstig, mine blade er lige ved at visne, sug vand alle 
mine rødder, sug vand! Åh det var dejligt… Men hov! Nu 
begynder det at blæse, jeg kan mærke at det rusker og river i alle 
mine grene, jeg svajer frem og tilbage, bare jeg ikke vælter! Det er 
godt, at jeg har mine rødder til at holde mig fast! Hold godt fast, 
rødder." Fortæl også træets historie mens børnene kikker op i 

kronen: " Den gang jeg var et lille frø lod min mor, det gamle krogede egetræ, mig falde ned på 
jorden en sen efterårsdag…"     
Ide: Skoven i Skolen 

 

Alle træets rødder 
Lad børnene lægge sig omkring et stort træ med en tyk stamme. De 
skal ligge med benene mod stammen og kikke op i kronen. En af 
de voksne skal nu lægge stemme til træet og bede rødderne udføre 
deres arbejde: 

Opgave: Fortæl de andre børn, hvad du nu ved om egetræet. 

 

Til opgaverne skal du bruge: 

Målebånd, tørklæde, blyant, papir, limstift, tegnebræt. 

 


