
Natursamarbejdet har tre sansehuse der appellerer til de forskellige læringsmål og kan kobles op på de Forenklede 
Fælles Mål. 
 
De 3 sansehuse: 

 Nærnatur: handler om dyr, fugle, træer og planter omkring natursamarbejdet 

 Natursamarbejdets dyr og planter: handler om haver, heste, får, geder, høns, kaniner og bier 

 Energi og vejr: handler om vejret, skyer, sol, vind, varme, isolering m.m. 
 
I sansehusene finder I materialer til mange forskellige aktiviteter tilpasset forskellige alderstrin. Sansehusene kan 
derfor fange en bred målgruppe af elever. De forskellige aktiviteter giver eleverne lov til både at samarbejde og til at 
bruge kroppen og hovedet til at løse opgaverne.  
 
I sansehusene har vi lagt vægt på, at eleverne kan røre ved tingene, prøve sig frem, se, høre, føle, lugte og finde 
løsninger. Alle ting, som er i børnehøjde, er beregnet til, at eleverne selv kan prøve sig frem. På hylderne står der 
ting, som skal introduceres af en voksen. I er meget velkomne til at bruge spil, puslespil, bøger, kikkerter m.v. som 
står på hylderne sammen med børnene. 
 

Når I ankommer, får I en kort introduktionen til, hvilke aktiviteter jeres hus har at byde på. Derefter handler det bare 
om at komme i gang. 'Energi og vejr-huset' er det sansehus, der har mest materiale for den ældre målgruppe, og 
anbefales varmt til netop 2. – 3. klasse. 

 
Efter hvert besøg skal I altid huske at: 

 Rydde op efter jer selv. 

 Aflevere sansehusene som I selv gerne vil modtage dem. 

 Fej gerne med den lille kost a hestehår, inden I forlader sansehuset. 

 

 
Eksempler på læringsmål 
Ring og aftal hvilke læringsmål I vil sætte fokus på. 

 
Natur/teknologi 
Eleven kan beskrive forskellige skyer. 
Eleven har viden om forskellige skyer. 
 
Eleven kan bestemme temperatur ved brug af udstyr. 
Eleven ved, hvordan man bestemmer temperatur. 
 
Eleven kan finde dyre- og menneskespor i nærnaturen. 
Eleven ved, hvordan man skal finde spor. 
 
Matematik 
Eleven kan undersøge størrelsen på et træ ved hjælp af 
udstyr i sansehytterne. 
Eleven ved, hvordan man undersøger størrelsen på et træ. 
 
Eleven kan bestemme vindstyrke ved hjælp af udstyr i 
sansehytterne. 
Eleven ved, hvordan man bestemmer vindstyrken. 
 
Idræt 
Eleven kan kaste med hestesko og bedømme afstand. 
Eleven ved, hvordan man kaster hensigtsmæssigt og 
bedømmer afstand. 
 
Eleven kan samarbejde med klassekammeraterne om 
boldspil. 
Eleven ved, hvordan man samarbejder. 
 
Dansk 
Eleven kan læse højt af de tekster som er i sansehytterne. 
Eleven ved, hvordan man læser. 
 
Eleven kan læse og forstå en tekst og genfortælle tekstens 
indhold. 
Eleven ved, hvordan man genfortæller en tekst. 
 
Billedkunst 
Eleven kan kigge på billeder, og fortælle hvad de siger. 
Eleven ved, hvordan billeder også kan give information. 
 
Eleven kan med egne ord lave en fortælling ud fra billeder. 
Eleven ved, at billeder kan hjælpe en med at forklare noget. 
 
Se Forenklede Fælles Mål længere nede i dokumentet   
 

SANSEHUSE  
1. – 3. klasse 

Hvornår: hele året 
Pris: 475 kr. – gratis på egen hånd 
Antal: maks. en klasse 
Tid: 1 time  
Sted: Natursamarbejdet 
Adresse: Louisevej 100, 8220 Brabrand 
Telefon: 86 25 68 60 
Mail: natursamarbejdet@mbu.aarhus.dk 
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