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Pil

Den - ofte - lille pil
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Pil
Piletræer kan du finde overalt i Danmark. De kan blive 6 – 8 meter høje.
Der findes utallige arter. Pilen kan være et træ eller en busk. Piletræer kan være kæmpe klatre træer.
Pil kan være som her en pil med en gammel rod, men med unge grene, der ofte bliver klippet og
brugt til redskaber.
Opgave: Se på de forskellige blade, der er på de pilegrene I har fået udleveret. Sammenlign med
det piletræ I står ved.

Pil gror meget let, og kan plantes ”blot” ved at stikke et stykke af en pilegren ned i jorden.
Pilen gror bedst, der hvor der er fugtig jord. Gror derfor ofte i mosebund som her eller ved en å eller
en bæk.
De fleste træer har både han og hunblomster. Pilen er enten en han eller en hun. Hunblomsterne
har små hvide duske, der findes på grenene om foråret, de hedder gæslinger.
Opgave: Fortæl historien:
For 300 år siden var der nogle mennesker, der fik en ide kunne man ikke bruge pilens hvide
gæslinger til at spinde garn af til tøj? Så skulle man ikke købe den dyre bomuld?
De prøvede, men frøulden var for tynd, så tøjet gik i stykker. Så fik pilen lov til at beholde sin
frøuld, den vi kalder gæslinger.

Opgave: Pil kan benyttes til at lave forskellige huskeråd og redskaber med. I jægerstenalderen
lavede man fiskeruser og kurve til opbevaring og transport af genstande i pil. Vis børnene et par
eksempler herpå.

Opgave: Lav dit eget spyd af en pilegren. Find grenens balancepunkt. Vis børnene hvordan de skal
snitte ved at snitte væk fra dem selv. Snit kun barken væk, der, hvor balancepunktet er. Øv jer i
brugen af spyddet. Hold ved spyddets balancepunkt, når du skyder. Hold den tykkeste ende af
spyddet forrest, så du får et godt kast.
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Opgave: Hæng en pileflettet ring op og benyt den som mål. Benyt gerne en stub eller et bræt som
balance træning for hele kroppen, imens I bevæger jer frem mod målet. Benyt gerne træningsbanen
hertil.

Opgave: Fortæl de andre børn, hvad du nu ved om piletræet.
Til opgaverne skal du bruge:
Pileflettet kurv, pileflettet ruse, skrælleknive, pilegrene, pileflettet ring.
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