
Matematik. Eleverne skal finde ting efter antal, fx syv
sten, tre grankogler, fem stykker skrald, to blomster, fire
bolde osv.
Dansk. Eleverne skal finde ting efter eks.: ting der
begynder med k, antal stavelser, ordendelser, ord med
fire bogstaver, slutbogstav osv.
Sprogfag. Eleverne skal finde ting i fx byrummet eller
naturen, som relaterer sig til det sproglige emne, der er i
den aktuelle undervisning.   

AKTIVITET 
I find det i naturen skal eleverne i mindre grupper lege
naturdetektiver og finde forskellige genstande i naturen. 

Find det i naturen kan bruges i natur/teknologi. 

Variation Find det i naturen
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Illustration: Jørgen Stamp

Viden om den danske natur
Samarbejde i grupper
Former, farver og sanser 

FIND DET I NATUREN

Klasse: Fra 1. klasse  
Fag: Natur/teknologi
Lokalitet: Skov, park, grønt område
Du skal bruge: Printede sedler med de genstande som
eleverne skal finde.  
Tid: 30 min.

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


Der skal printes et antal sedler med genstande som
eleverne skal finde, der passer til antal grupper/elever.
Det kan være mere eller mindre styret hvilke genstande
eleverne skal finde. 
Eksempler på åbne opgaver: Find noget rødt. Find noget
der ikke hører til i naturen. Find noget blødt, hårdt, rundt,
grønt, spidst, dødt, slimet, levende, spor efter dyr,
spiseligt, fugtigt, tørt, tungt, småt, noget der lugter godt.
Eksempler på lukkede opgaver: Find bøgetræets frugt,
bog, et ahornblad, en kastanje, birkebark, en grankogle,
pilekviste, et egeblad.        

FORBEREDELSE

sortere og klassificere genstandene. Eks. hører til / hører
ikke til i naturen og sortere dyr, sten og planter. 
fortælle om de forskellige genstande ved fx at lave en
planche, en udstilling, hjemmeside eller anden digital
præsentation med foto og tekst. 

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne i natur og teknologi fx med
dyr, planter, naturområder, skrald, miljø og forurening.

UDE (anvende / gøre)
I aktiviteten find det i naturen er eleverne naturdetektiver, der
undersøger og finder genstande i et naturområde. Eleverne
kan tage billeder af de fundne genstande i naturen, som de
kan bruge til at arbejde videre med i klassen.  

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan:

SÅDAN GØR DU
Eleverne deles i mindre grupper. Grupperne fordeler sig

rundt om læreren, der har en bunke sedler med åbne eller

lukkede opgaver til genstande, de skal finde. Se eksempel på

sedler med genstande. 

Eleverne trækker en seddel og løber ud og finder en genstand

ud fra det, der står på sedlen. Når de har fundet en genstand,

trækker de en ny opgave hos læreren. 

Billedlotteri og find det samme
Når eleverne har fundet fx ni genstande, kan de lave et

billedlotteri med de fundne genstande. Eleverne laver en

firkant ved at lægge pinde eller skrabe streger på jorden. Der

skal være ni felter og i hvert felt lægger de en genstand. Så

kan de bytte firkant med en anden gruppe og se om de kan

finde de samme genstande.

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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