Hvor står dyrene.
Målgruppe: 0.- 3. klasse
Aktivitet:
Tur i skoven, hvor eleverne skal få øje og huske dyrene.
Formål:
•
•
•
•

Træne hukommelse og koncentrations evne.
Lære at dyrene gemmer sig, men at man kan få øje på dem hvis man er stille og kigger godt
efter.
Lære om pattedyrene der må jages i Danmark.
Lære hvordan dyrene ser ud på afstand.

Du skal bruge:
•
•
•

12 dyr – træ silhuetter.
Laminerede billeder af 40 dyr (20 forskellige).
Svar ark.

Sådan gør du:
•
•
•
•
•
•

Forberedelse: Gå en rute i skoven og sæt dyrene op lidt væk fra stien, gerne lidt gemt (dog
så de stadig kan ses), rutens længde tilpasses elevernes alderstrin.
Fortæl børnene at de skal med ud på ruten som man bruger til jagt og deres opgave er, at de
skal få øje på så mange opsatte dyr så muligt og huske hvordan de ser ud.
Når I kommer tilbage fra turen lægges de laminerede billeder af dyrene ud så børnene kan se
dem.
Nu skal børnene finde et billede af et dyr de har set på ruten og tage det i hånden.
Efterfølgende fortæller du (læren), hvilke dyr der var på ruten og beder de børn der har dyret
om at træde frem så de andre kan se hvordan dyret ser ud.
Når alle elever kan se billede af dyret, fortælles lidt om det. Der står information på
bagsiden af billede.

Varighed:
1 - 1½ time.

Historie:
Når man går på jagt er det vigtigt at man har et godt syn og så man kan få øje på alle dyrene. I
skoven gemmer dyrene sig når der kommer mennesker, men man kan godt være heldig at få øje på
dem inde mellem træer og buske.
Mange dyr kommer frem når det er skumringstid, altså når solen er ved at gå ned og når den er på
vej op.

