03. KribleKrable - bioblitz

Beskrivelse
Der findes mere end 40.000 arter af planter, dyr og svampe i Danmark. Ingen kender dem alle. Men ved at tælle
ben, antenner og øjne, se på former, farver og størrelser kan man sammenligne dyrearterne og se de små
forskelle og ligheder, der viser hvilken art det er!
Vi skal lave en bioblitz, så vi kan se hvor mange forskellige dyr vi kan finde og se hvor forskellige de er!
Aktiviteter
Vi laver en bioblitz, det vil sige vi kigger på et afgrænset område (skov, krat, legeplads, skolegård osv.) ser hvor
mange dyr vi kan fange på en bestemt tid. Derefter kigger vi på hvad det er for nogle, kigger på forskelligheder
og ligheder, bruger bestemmelsesduge.
Efterbehandling
Det er oplagt at lave en tilsvarende bioblitz på et andet tidspukt på året, da det vil give nogle andre dyr at se på.

Formål
At børnene får en forståelse for hvor dyrene lever henne i deres eget lokalområde og at de oplever hvor mange
dyr der faktisk er. De skal gerne begynde at få en forståelse for brugen af bestemmelsesduge og
sammenligning af dyrene, forskelle og ligheder. Samt en begyndende forståelse for at der findes forskellige
levesteder også for de små dyr!
Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Skriv eller ring, så vi kan få skræddersyet det rette forløb til jer, så arrangenemtet bliver forventningsafstemt
og formålssat efter jeres ønsker og behov.
th@thisted.dk
Tlf.nr. 30523793

Praktisk information
Udbyder
Natur- og friluftsvejledningen

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
4 - 6 år
Antal
15
Hellere nogle små grupper og flere kortere sessioner. Kontakt mig endelig og vi finder ud af det!
Periode
Hele året
Varighed
2 time
Dette forløb er gratis
Hvis der kræves særlig indkøb - skal dette økonomisk aftales.
"Gratis aktivitet": Der er vedtaget en fordelingsmodel, som lyder følgende: Pr. skole eller institution; 1 stk.
natur- og friluftsaktivitet pr. afdeling.
Eksempel: 1 aktivitet til indskollingen, 1 akt. til mellemklassetrinet, og 1 akt. til overbygningen. Der kan
internt fordeles anderledes, det afgør I selv - men, giv besked herom, når der bookes 2 aktiviteter i
samme afdeling.
Hvis der skulle være ønsker eller behov for yderlig natur- og friluftsaktivitet - så, er der fastsat en
prispolitik herom. Kontakt os, og lad os drøfte mulighederne og pris.
Ved private er natur- og friluftsaktiviteten IKKE gratis - her aftales pris.

Emneområde
Natur og friluftsliv
Naturvidenskab
Udeskole
Læreplanstemaer
Krop, sanser og bevægelse
Natur, udeliv og science
Yderligere oplysninger til faciliteter
Jeg kommer gerne ud til jer, så vi kan undersøge jeres lokalområde sammen. Der skal dog helst være lidt
krat eller skov i nærheden.

Kontakt udbyder
Natur- og friluftsvejledningen
Fjordstræde 1
7760 Hurup Thy

Tlf. Friluftsvejleder: 21612421 eller Naturvejleder: 30523793

