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Alle er gode til noget
Beskrivelse
Vi kommer helt tæt på! Så kan vi nemlig tydeligt se, hvordan krabberne spiser muslinger med deres sjove munde. Børnene
møder en lang række danske dyr - og der må gerne røres. Fladfiskene leger skjul på sandbunden, men mon ikke vi kan få
dem til at bevæge sig lidt? Vi hører om, hvad de enkelte dyr er særligt gode til. For eksempel er ulken verdensmester i at
ligne en sten, savgylten har smukke kinder, og sømrokken kan finde mad, selvom det er godt gemt i sandet.

Formål
Til 'Alle er gode til noget' lærer eleverne om:
Artskendskab
Hvordan dyrene spiser
Håndtering af vilde levende dyr
Dyrs tilpasninger
Sted
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa
Undervisningsmateriale
Kattegatcentrets undervisningsmateriale kan downloades her

Praktisk information
Udbyder
Kattegatcentret
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
0. - 1. klasse
Børn og unge med særlige behov
Antal
28
Periode
Hele året
Varighed
45 minutter
Pris
Se prisen her
ULF i Aarhus støtter ikke dette forløb økonomisk
Emneområde
Natur og friluftsliv
Naturvidenskab
Trivsel, fællesskab og mobning
Tværfaglige tilbud
Fag
1

Biologi
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
Kattegatcentret
Færgevej 4
8500 Grenaa
Tlf. 87 58 05 11
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Kattegatcentret
Message form
Navn *
Angiv dit fulde navn
Email *
Angiv din email adresse
Besked *

Angiv din besked. Hvis du vil booke et forløb, så angiv venligst så mange informationer som muligt - f.eks. skole eller
institution, klassetrin eller alder, antal børn, forslag til dato, dit tlf. nr. og andre informationer, der kan være gavnlige for
udbyderen.
Leave this field blank
CAPTCHA
Dette skal sikre at du ikke er en robot
Billed-CAPTCHA

Hvilken kode vises i billedet? *
Indtast tegnene som vises på billedet.
Indsend

2

