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Spis eller bliv spist
Beskrivelse
Livet på det afrikanske kontinent kan være hårdt og udfordrende. De store jager de små, de hurtige fanger de langsomme. Vi
skal arbejde med fødenet og fødekæder. Vi skal ud og undersøge dyrenes leveområder, et arbejde, der fører os rundt på
vores afrikanske område i Ree Park Safari.

Formål
Eleverne kan undersøge et naturområde vha. relevante metoder.

Eleverne får en fornemmelse af de økologiske sammenhænge i et naturområde.
Eleverne introduceres til begreber som fødekæde, fødenet, planteædere og rovdyr.
Sted
Ree Park Safari
Stubbe Søvej 15
8400 Ebeltoft
Tilmelding
Tilmelding via vores hjemmeside.
Tilmelding
Ree Park Safari
Tlf.nr. 86336150

Praktisk information
Udbyder
Ree Park Safari
Forløbstype
Forløb med formidler
Besøg på egen hånd
Målgruppe
5. - 6. klasse
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
20/09/17 - 31/10/19
Varighed
2 timer
Kan forkortes til 1 time for 450 kr
Pris
900,- (inkl. moms)
Dette forløb støttes ikke økonomisk af ULF i Aarhus
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Emneområde
Natur og friluftsliv
Naturvidenskab
Fag
Biologi
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold
Yderligere oplysninger til faciliteter
Undervisningen foregår udenfor, hvis vejret tillader det.

Kontakt udbyder
Ree Park Safari
Stubbe Søvej 15
8400 Ebeltoft
Tlf. 88336153
Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Ree Park Safari
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
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