Besøg et Rigkær

Beskrivelse
Tag din klasse med ud i sjælden natur!
Besøg engen ved Sønder Hå plantage i det smukke landskab ved Ove sø. Her er der i maj og juni sjældne
orkideer og andre spændende planter, og eleverne kan her opleve naturtypen RIGKÆR:
Et RIGKÆR er et plantesamfund i en fugtig eng, der påvirkes af grundvand. Navnet skyldes, at der findes rigtig
mange forskellige plantearter og et kær er et gammel dansk ord for eng. Altså en eng rig på arter.
Naturplejeprojektet Rigkilde Life har lavet et undervisningsforløb til 3-4. klasse. Der er en lærervejledning,
opgaveark og en lille animationsfilm. Du finder materialet her: https://www.rigkildelife.dk/dokumentarkiv/undervisningsmateriale/rigkilde-undervisningsmateriale/

Formål
Naturfagligt gennemfører eleverne enkle undersøgelser, med det formål at få en forståelse for planters vilkår i
naturen, hvad en planteart er, samt hvad biodiversitet er. I fagene billedkunst og dansk arbejder de med at
iagttage og afbilde planter og beskrive hvordan naturen påvirker dem. Der er lagt vægt på, at eleverne selv
sanser, undersøger og beskriver, mens kendskab til planternes navne er sekundært.
Undervisningsmaterialet kan selvfølgelig anvendes på andre naturtyper.
Praktiske oplysninger:
Der er normalt kreaturer på engen fra foråret.
Thisted kommune har opsat shelters og et das ved plantagen.
Du finder engen her: https://goo.gl/maps/kZLZtEbbcHouAkg8A
Se mere på https://www.rigkildelife.dk/
Sted
Sdr. Hå plantage
Sønderhå hedevej
7752 Snedsted
Kør til enden af Sønderhå Hedevej. Engen findes i indhegningens sydlige ende.

Undervisningsmateriale

Elevark
Download fil
Elevmateriale

Lærervejledning
Download fil
Lærervejledning

Praktisk information
Udbyder
Natur- og friluftsvejledningen

Forløbstype
Besøg på egen hånd
Målgruppe
3. - 4. klasse
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Engen står i fuldt flor i juni, og er en fantastisk oplevelse. Det anbefales derfor at lægge et besøg der.
Varighed
3 timer
Forløbet forventes at vare ca. 3 timer.
Dette forløb er gratis
Gratis!

Emneområde
Idræt og bevægelse
Kunst, arkitektur og design
Natur og friluftsliv
Tværfaglige tilbud
Udeskole
Fag
Billedkunst
Biologi
Dansk
Geografi
Natur/teknologi
Yderligere oplysninger til faciliteter
Der findes et das i plantagen og shelters ved bålpladsen.

Kontakt udbyder
Natur- og friluftsvejledningen
Fjordstræde 1
7760 Hurup Thy

Tlf. 21612421 eller 30523793

