
En fødekæde i havet: Algeplankton > dyreplankton >
rejer > krabber > torsk > sæl
En generel fødekæde i skoven: plante > planteæder >
rovdyr > nedbrydere
En specifik fødekæde i skoven: Agern > egern > skovmår 
Evolutionsleg til de mindste klasser: larve > puppe >
sommerfugl

AKTIVITET 
I fødekæde-leg lærer eleverne om fødekæder ved at lege slå
sten/saks/papir og rykke op og ned i fødekæden.

Fødekæde-leg kan bruges i natur/teknologi.

Variation fødekæde-leg
Her eksemplificeres fødekæde-leg med en generel
fødekæde fra næring til menneske. Du kan putte forskellige
fødekæder ind i legen og dermed fokusere på et bestemt
emne eller økosystem. Andre eksempler på fødekæder:
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Viden om fødekæder og organismers sammenspil i
naturen
Viden om dyr og planter  
Leg og bevægelse

FØDEKÆDE-LEG

Klasse: Fra 3. klasse  
Fag: Natur/teknologi
Lokalitet: Skov, park, grønt område, skolegård, gymastiksal
Du skal bruge: Viden om organismerne i de fødekæder der
bruges i fødekædelegen. 
Tid: 15-30 min.

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


Styr på dyr / organismer i fødekæden der arbejdes med.
I denne fødekæde fra næring til menneske, er der
følgende led: næring > plante > planteæder > kødæder >
menneske > død og bakterie.
Der er bevægelser og lyde til de forskellige led: 

FORBEREDELSE

        Næring: Løfte håndfladerne opad og sige "næring, næring..."
        Plante: Række armene op over hovedet som en trækrone og sige,  
        som når vinden suser. 
        Planteæder: Knytte hænderne og laver en kværn til at male plantefibre   
        med mellem de to knyttede håndrygge og sige gumle- og gnaskelyde.
        Kødæder: Gå med armene strakt frem foran kroppen som et  
        dinosaurusgab og sige lyde som en dinosaur / rovdyr.
        Menneske: Gå tænksomt rundt og mumle kloge ord.

lave beskrivelser og tegne fødekæder eller laver plancher
med billeder af den/de fødekæder, der arbejdes med.
arbejde kreativt med fødekæder, fx dramatisere eller lave  
en tegneserie med forskellige fødekæder.

INDE - UDE - INDE
INDE (forforståelse) 
I klasselokalet arbejder eleverne i natur og teknologi med
forskellige naturområder og de dyr, planter der lever der. 

UDE (anvende / gøre)
I aktiviteten fødekæde-leg anvender eleverne deres viden om
dyr, organismer og fødekæder i et naturområde.   

INDE (efterbearbejde)
Eleverne kan:

SÅDAN GØR DU
Der udpeges et område, hvor fødekæde-legen foregår. Det

gælder om at udvikle sig fra det første til det sidste led i

fødekæden. Når eleverne møder en anden, som er på samme

niveau i fødekæden som dem selv, slår de sten/saks/papir.

Vinderen udvikler sig til næste led i fødekæden, og taberen

forbliver på samme niveau. De to går igen rundt for at finde

en anden på samme niveau. I denne fødekæde starter alle

som næring.

Alle der bliver mennesker stiller sig samlet. Når ca. 2/3 dele af

eleverne er blevet mennesker, kan du stoppe legen og tale

om hvordan det ville være hvis 2/3 på jordkloden var

mennesker i forhold til 1/3 dyr, planter og næring. 

Du introducerer nu døden og bakterie. Legen skal nu gerne

blive til en cirkel, der holder sig selv i gang. Der udpeges en

elev til døden og en til bakterie. De to skal fange menneskene.

Når menneskene bliver rørt af døden eller bakterien bliver de

til næring og starter forfra i fødekæden.

Efter en 5-10 minutter kan du stoppe legen igen. Du kan

spørge til antallet i de forskellige led i fødekæden: næring,

planter, planteædere, kødædere, mennesker. Du kan tale om,

hvordan det passer til den virkelige verden. Der kan fx

samtales om hvilke dyr og insekter, der er hhv. kød- og

planteædere, hvilke dyr der er nedbrydere og om balance i

naturen.

har viden om enkle fødekæder og fødenet
kan med modeller forklare om organismers samspil i
naturen
har viden om naturområder
har viden om organismers opbygning og nedbrydning af
stof

FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL
Der kan arbejdes med nedenstående mål inden for
natur/teknologifagets kompetenceområde: Modellering.
Eleverne: 
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