
et land, en by i geografi eller sprogfag
et bestemt naturområde eller klimazoner i
natur/teknologi
kendte historiske personer eller begivenheder i historie
personer i en roman i dansk     

AKTIVITET 
I gæt et dyr skal eleverne i mindre grupper ved hjælp af
forskellige ledetråde gætte forskellige dyr. 

Gæt et dyr kan bruges i natur/teknologi.

Variation gæt et dyr
Gæt et dyr kan også bruges til at eleverne skal samle
ledetråde om fx:
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Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: 

Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

Skrevet af: Jacob Nøhr Schubart
Illustration: Jørgen Stamp

Viden om dyr, deres egenskaber og udseende
Samarbejde i grupper
Konkurrence, bevægelse og puls 

GÆT ET DYR

Klasse: Fra 2. klasse
Fag: Natur/teknologi
Lokalitet: Skov, park, grønt område, skolegård
Du skal bruge: Kort med ledetråde til dyr. 
Tid: 30 min.

http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort
http://www.friluftsraadet.dk/laeringskort


Der skal laves kort med fx fem ledetråde pr. dyr.
Kortene kan farvekodes, sådan at elevgrupperne ved, at
de fire dyr, som de skal gætte, er på de blå kort. Andre
grupper har grønne kort, røde kort osv.  
Eksempel på ledetråde, korsedderkop: Jeg spinder mit
eget spind. Jeg sidder stille og venter på mit bytte. Jeg
lammer mit bytte med gift. Jeg har et kors på ryggen. Jeg
har otte ben.
Eksempel på ledetråde: 8 krible-krable-dyr sporene og      
 8 krible-krabledyr facit.

FORBEREDELSE

tale om de dyr, som de skulle gætte. Hvilket dyr kan de
bedst lide? Er der nogen af dyrene som de ikke kan lide?
udvælge et eller to dyr, som de vil undersøge nærmere og
lære mere om, fx på danskedyr.dk.
præsentere deres dyr for klasse, fx ved at holde oplæg,
lave en planche, hjemmeside, film m.m.  

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne i faget natur/teknologi med
viden om dyr, deres udseende og kendetegn. Eleverne kan
evt. være med til at producere kortene med ledetråde. 

UDE (anvende / gøre)
I gæt et dyr anvender eleverne deres viden om dyrene til at
gætte dyrene. Efter aktiviteten med gæt et dyr, kan eleverne
prøve at finde krible-krable-dyr i naturen. de kan fx arbejde
med spørgsmål som: hvordan ser dyrene ud? I hvilke
naturområder lever dyrene? Hvilke egenskaber har dyrene og
hvorfor har de de egenskaber? 

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan: 

SÅDAN GØR DU
Kortene med ledetråde spredes ud på jorden med teksten

nedad i et lille område, der fx afgrænses med et reb. 

Eleverne deles i mindre grupper med tre elever i hver.

Grupperne fordeler sig rundt om området med kortene med

ledetråde. Eleverne skal i grupper gætte fire krible-krable-dyr.

Der er fem ledetråde til hvert dyr, så i alt skal grupperne

hente 20 kort og ud fra kortene med ledetråde gætte de fire

krible-krable-dyr. 

En elev fra hver gruppe løber ind og henter et kort med en

ledetråd. Den næste elev fra gruppen løber afsted og henter

et nyt kort. Efterhånden som grupperne får flere og flere kort

med ledetråde, skal de forsøge at fordele kortene og gætte de

fire dyr. Når gruppen mener, at de har gættet deres fire dyr,

kontrollerer læreren om de har gættet rigtigt. Hvis gruppen

ikke har gættet rigtigt, må de hente flere ledetråde indtil de

igen vil prøve at gætte på dyrene.

Der kan skrues op og ned for konkurrencen, alt efter hvor

megen vægt elever og lærer ønsker at lægge på

konkurrenceaspektet.

Det kan være en god idé at farvekode kortene, så eleverne

ikke kommer til at hente det samme kort flere gange, men ved

at ledetrådene til deres fire dyr er kortene med deres farve. 

har viden om dyr, planter og svampe
kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur
kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten,
herunder med digitale databaser
har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation
af dyr, planter og svampe
har viden om naturområder

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
natur/teknologifagets kompetenceområde: Undersøgelse 
Eleverne: 
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Serien af udeskolekort er målrettet lærere, pædagoger og formidlere, der arbejder med udeskole. 
Udeskolekortene indeholder forslag til kortere faglige udeskoleaktiviteter med fokus på læring i bevægelse.
Aktiviteterne er generelle strukturer, der kan tilpasses og indgå i længere udeskoleforløb.   

https://mimer.dgi.dk/offentlig/05F9DED2-001
https://mimer.dgi.dk/offentlig/4BC336B7-001

