
Fuglelivet på Avnø 
Svalernes lange rejse 

Fag Natur og teknologi 

Målgruppe 4. – 6. klasse 

Mål med 
forløbet 

Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger 
Eleven kan undersøge dyrs tilpasninger til naturen  
Eleven har viden om dyrs levesteder og livsbetingelser 
Eleven har viden om signaturer på kort 

Beskrivelse 
af forløbet 

Indledningsvis fortælles om svalen og dens lange trækrute beskrives på kort. 
Eleverne deles i grupper med en voksen i hver. De introduceres til Svalespillet og går i 
gang. Hver gruppe spiller 2 – 3 gange. Når alle grupper har været igennem, opgør vi 
hvor mange svaler der fløj afsted og hvor mange der overlevede og blev født. 
 
Du finder Svalespillet her: 
http://www.fuglevaernsfonden.dk/fuglevaernsfonden/nyheder?task=view&m=visnin
g&nyhed_id=183 
 
Derefter får eleverne et lille kursus i at bruge kikkert og der udleveres kikkerter.  
Grupperne går rundt om bygningerne på Avnø og finder ud af hvor svalerne har reder. 
De undersøger om de kan se unger i rederne og tager tid på hvor ofte forældrene 
kommer til reden med mad. Alt noteres på et skema. 
 
Forløbet kan eventuelt afsluttes med at eleverne får udleveret et verdenskort og 
undersøger hvor mange forskellige lande svalerne flyver over på vej mod Sydafrika. 

Forberedelse Læs om trækfugles liv – især svalens lange trækrute. 
gennemgå faglige begreber så som ”standfugl”, ”ynglefugl”, ”trækfugl”. 

Videre 
arbejde 

Kort og klimazoner. 
Invasive arter og klimaændringer. 

PRAKTISK 

Antal 
deltagere 

En klasse med minimum 2 lærere/pædagoger.  
Gerne 2- 3 forældre til at støtte op om aktiviteten. 

Hvor Avnø Naturcenter, Flyvervej 40, 4750 Lundby 

Varighed 3 timer 

Årstid Maj og juni. Med forbehold for vejret kan være koldt i maj. 

Pris Gratis for skoler og dagtilbud i Næstved og Vordingborg Kommune. 
Alle andre: kr. 1200,- 

Medbring Formiddagsmad, madpakke og drikke.  
Tøj efter vejret – og lidt til  Der er ofte lidt koldere på Avnø, fordi der ikke er træer 
til at stoppe vinden. 
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