
biodiversitet

aktivitetsbog
Aktivitet #2biodiversitets-

aktivitetsbog

  Kreér  Tons 

  1,5 timer

Aktivitetstype:

Forvandl jer til
de sejeste

dyr i verden

#9



Naturen er fyldt med fascinerende 

og mageløse dyr med ganske særlige 

evner. En ting er at se dyrene igennem 

et kamera, noget andet er at være dyret 

selv. Nu skal I ud og opdage naturens 

mangfoldighed på en sjov og anderledes 

måde. 

Er du verdens    

 sejeste dyr?
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• masker (pap eller karton, sakse, snor og 
maling eller tuscher)

• kamera (eventuelt mobil)

• computer tilkoblet en printer.

I skal bruge:  

1. Bliv enige om, hvad der er verdens absolut 
sejeste dyr. I skal finde ét dyr inden for hver af 
de tre kategorier: til lands, til vands og i luften.

2. Find ud af, hvordan dyret ser ud, og hvor det 
bor.

3. Lav masker af pap eller karton, så I kan klæde 
jer ud som de dyr, I har valgt.

4. Gå udenfor, og tag tre billeder af hver af jeres 
dyr.

5. Fotografer dyret i dets naturlige levested 
(fuglen i toppen af træet, haletudsen nede ved 
vandhullet og så videre).

6. Print billederne, og hæng dem op på væggene 
i spejderhytten som et lille galleri.

7. Gå rundt og kig på alle billederne.

8. Tag en snak om billederne inden for alle tre 
kategorier.

Sådan bliver I verdens sejeste dyr:
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Spørgsmål til refleksion

 Hvorfor valgte I netop de dyr? 

 Hvilke andre dyr overvejede I 
at vælge? 

 Har I valgt vilde dyr eller 
kæledyr? 

 Er der en sammenhæng 
mellem nuttede dyr og de dyr, 
I har valgt? 

 Overlever nuttede dyr bedre 
end grimme dyr? 

 Hvad kan I gøre, for at jeres 
dyr overlever?  

Tal lidt om:

Videreudvikling af aktiviteten

Gå sammen ud i naturen, hvor jeres dyr lever. Find for 
eksempel en sø, hvor der bor svaner, eller en skov eller 
have, hvor der bor egern. Hvordan ser naturen ud her? 
I kan på forhånd finde ud af, hvad dyrene spiser, og se, 
om I finde det her. Kan I finde noget, der ikke hører til 
her, for eksempel skrald?
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Gå på opdagelse i de 
små dyrs verden

Bliv klog på biodiversitet 
og bæredygtighed

Lav frøbomber

Forvandl jer til det 
sejeste dyr i verden

Snup en artsdebat

Bliv havdyr for en dag

Mød skovens giganter

Bliv klog på 
bæredygtigt fiskeri

Byg et dyrehjem og 
lave vildere natur

Tag på natureventyr

Find biodiversiteten

Bliv artsambassadør

Gør naturen ren

Find spor i skoven
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Sammen om mere

biodiversitet i Danmark
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