KRIBLE KRABLE
Vi går på jagt efter insekter og smådyr og studerer dem med lup og bestemmelsesnøgler.
Eleverne arbejder sammen i små grupper og vælger sammen et dyr, som de bliver eksperter i.
Undervejs kan vi tale om dyregrupper, føde, forvandling og andre relevante emner, og der
bliver også plads til bevægelse og leg.

Konkrete læringsmål for forløbet
 Vide at smådyr inddeles i forskellige
dyregrupper (insekter, edderkopper, orme m.fl.)
med forskellige kendetegn.
 Vide mere om et enkelt dyr og kunne fortælle
om det.
 Kunne håndtere små dyr hensynsfuldt.
Fælles Mål, som forløbet fokuserer på
Børnehaveklassen
Naturfaglige fænomener, Dyr og planter: Eleven
kan genkende dyr og planter i nærområdet, Eleven
har viden om inddeling af dyr og planter i grupper.
Natur/teknologi (2.kl)
Undersøgelser, Organismer: Eleven kan indsamle
og undersøge organismer i den nære natur.
Modellering, Organismer: Eleven har viden om
organismers opbygning.
Kommunikation, Formidling: Eleven kan fortælle
om egne resultater og erfaringer.
Kommunikation, Ordkendskab: Eleven kan
mundtligt og skriftligt anvende enkle ord og
begreber.
Tværgående områder
Sprog: naturfaglige fagord, mundtlig formidling af
faglig viden.

Nøglebegreber
 Håndtering af levende dyr
 Dyregrupper
 Rovdyr, planteædere, nedbryder
Forberedelse før turen
 Forbered eleverne på turens indhold
 Tal om hvilke dyr vi mon kan finde, og hvordan
man behandler levende dyr forsigtigt og
hensynsfuldt.
 Det er en fordel hvis eleverne har kendskab til
dyregrupper i forvejen.
Forslag til efterbehandling
 Hæng de dyrepas/billeder som børnene har
lavet op i klassen og tal videre om dyregrupper,
antal ben, føde m.m.
 Lav en lille historie, sang eller skuespil om
gruppernes dyr, hvor I inddrager det eleverne
ved om dyret.

Målgruppe
Indskoling 0.-2.klasse.
Fag
Natur og teknologi.
Udbydes i perioden
April-juni.
Sted
Pederstrup, udendørs
(mulighed for at spise frokost under tag,
hvis det regner).
Mødetid og varighed
kl. 9.30 ved kastanjetræet i Pederstrup
(Pederstrupvej 53).
Varighed ca. 2 timer.
Pris
Gratis for folkeskolerne i Ballerup
Kommune.
Book forløbet på
www.skoletj-pederstrup.dk

