FUGLELØB I SKOVEN
Hvad skal der til for at klare sig igennem vinteren, hvis man er en fugl? Det har I nu
mulighed for prøve på egen krop i dette undervisningsforløb. Eleverne skal, i rollen
som forskellige fugle, finde vej gennem skoven med kort og kompas. Undervejs skal
de indsamle føde og undgå selv at blive føde for spurvehøgen. Hvor mange vil
overleve og undgå sult, udmattelse og rovdyr?

Konkrete læringsmål for forløbet
 Kende fire danske standfugle og deres føde.
 Kende til fugles behov og strategier for
overlevelse om vinteren.
 Kunne aflæse kort og kompas og orientere sig
efter verdenshjørnerne.
 Samarbejde i grupper uden voksenopsyn.

Idræt
Idrætskultur, Samarbejde og ansvar (5.kl): Eleven
kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter
Lægger op til:
Alsidig idrætsudøvelse, Natur- og udeliv (7.kl):
Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp
af kort, kompas og digitale medier

Nøglebegreber
 Overlevelsesstrategier
 Føde og energi
 Standfugl og rovfugl
 Verdenshjørner, kort og kompas
 Samarbejde

Tværgående områder
Sprog: naturfaglige fagtermer
Innovation: Eleverne samarbejder i grupper om at
udvikle strategier

Fælles Mål, som forløbet fokuserer på
Natur/teknologi
Undersøgelse, Organismer (4.kl): Eleven har viden
om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser
Modellering, Kort (4.kl): Eleven kan læse enkle
kort over nærområdet, herunder digitale kort
Modellering, Sammenhænge i naturen (6.kl):
Eleven kan med modeller forklare om organismers
samspil i naturen, Eleven har viden om enkle
fødekæder og fødenet

Forberedelse før turen
 Husk varmt tøj til alle. Hele forløbet er
udendørs. Medbring gerne mad og drikke.
 Inddel eleverne i grupper á 4-5 elever der kan
samarbejde og skal kunne færdes på egen hånd i
skoven en del af tiden.
 Introducer eleverne til kompas og
verdenshjørner samt aflæsning af kort
 Introducer gerne de fire fugle: skovskade,
bogfinke, stor flagspætte og spurvehøg.

Forslag til efterbehandling
 Arbejd videre med kort og kompas.
 Tal om andre dyrs strategier for overlevelse,
f.eks. dvale, forråd, trækfugle, vinterpels.

Målgruppe
Mellemtrin 3-5.klasse
Fag
Natur og teknologi
Udbydes i perioden
dec-feb
Sted
Jonstrup Vang (Hareskoven)
Mødetid og varighed
kl. 9.30 på P-plads ved Skovvej 201
(ved siden af planteskolen)
Varighed 2-3 timer
Book forløbet på
www.skoletj-pederstrup.dk

OBS – MØDESTED
forløbet foregår ikke i Pederstrup, men i
Jonstrup Vang (Hareskoven).
Mødestedet er P-pladsen ved Skovvej 201 (lige
efter planteskolen)

