Udeskoleforløb
Krible krable dyr
til lands, til vands og i luften

Til lands, til vands og i luften
Fag: Natur/teknologi
Klassetrin: 0.-4.klassetrin
Sted: Naturen i nærheden evt. Kystagerparken i Hvidovre
Årstid: Sommer halvåret
Formål:
Lære om forskellige levesteder og hvilke dyr der lever der,
artsbestemmelse og kendskab til dyrenes levevilkår
Tid:
3 udeskoledage a 2-3 lektioner
1-2 lektioner til forberedelse før hver udeskoledag
1-2 lektioner til efterbehandling efter hver udeskoledag
Materialer:
Fangstnet/ketchere/strygenet
Fotobakker
Bestemmelsesduge
Fælles mål - efter 4. klassetrin
Undersøgelse
Eleven kan sortere og klassificere
Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering
Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten,
herunder med digitale databaser
Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af
dyr, planter og svampe

Forløbet
Tag f.eks. udgangspunkt i Kystagerparken i Hvidovre, som er en
strandeng, derfor er der både kyst, eng og også en fin sø. Her kan
man have den samme base ved Naturhytten, hver gang man kommer.
Der er toilet og et enkelt bordbænk-sæt.
Men det kan også fint fungere med forskellige steder fra gang til
gang.
Undersøg hvilke smådyr der findes de forskellige steder. Afsæt en
turdag til hver type levested.
Undersøg på forhånd hvordan man fanger dyrene, hvordan man
behandler dem mens de er fanget og at man naturligvis skal sætte
dem tilbage bagefter.
Inden hver tur, stilles der skarpt på de dyr der forventes at leve
det sted der skal undersøges. Lær også om levestedets vilkår.
Efter hver udedag, kan I lave forskellige lege, opgaver mm. og læse
om de dyr eleverne har fundet.
Forløbet kan kombineres med undervisningsmaterialet
“Transmogrif-maskinen”, som kan findes på nettet
http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/undervisningsmate
riale/
Forslag til aktiviteter med dyrene:
●
●
●
●

Sneglevæddeløb,
Bænkebidder labyrint
Krible krable forhindringsbane.
Brug Artsbestemmelses nøgler

Se mere på
www.kriblekrable.nu
Her finder du forskellige opgaver og sjove lege.
eller på
http://natur-vejleder.dk/projekter/krible-krable/inspiration/underv
isningsmateriale/
Her finder du plancher, aktivitetsark og meget mere.

Forslag til aktiviteter
● Dyrepas
● Billedcollager der viser hvor dyrene bor (f.eks på et billede af en
sø, tegnes/sættes billeder af dyrene)
● Billedlotteri med billeder i har taget af dyrene (eller printet ud
fra nettet)
● Læs om dyrene i bøger el. på nettet
● Sammenlign dyrene fra de forskellige levesteder
● Lav et leksikon

