LAD MIG FLYVE

efterår

Emne: Fuglekald og fugleflok
Nøgleord: lytning, observation, fysisk aktivitet
Hvad vi har brug for: billeder af en flok gæs, billeder af
forskellige geometriske former (cirkel, linje osv.), En lydfil
af fuglekald som du kan demonstrere
Anslået tid: 10 minutter
Metoder: forklaring, diskussion, eksempler
Aktivitetsbeskrivelse:
Mulige mål: At danne geometriske former med børns
kroppe. Samarbejde i små grupper. At forstå, at nogle fugle
flyver i formationen, mens de migrerer
Aktivitet:
Formålet med aktiviteten:
Formålet med aktiviteten: At bruge udendørsområdet til store geometriske former.

Baggrundskontekst:
Gæs og andre fugle flyver i formation for at drage fordel af glidestrømmen, især under migration, når de
skal spare energi.
I

Introduktion til aktiviteten:
Børnene bliver bedt om at lukke øjnene og lytte til lydene. pædagogen efterligner lyden af en flok gæs
ved at dreje en kopperne fastgjort til garn. Børn skal derefter gætte hvem / hvad der laver lyden.
Spørg børnene, hvorfor de tror, at fugle migrerer. Vis dem et billede af en gåseflok og forklar at gæs
migrerer i en sådan en formation, og det er den måde vi ser dem fra jorden.

Under aktiviteten:
Inviter børnene til at danne nogle geometriske former og efterligne en flok (de kan vælge at ligge på
gulvet eller lave lange kæder med andre børn).
Vis børnene billeder af forskellige geometriske former (cirkel, linje, rektangel, kvadrat, trekant osv.) Og
bede børnene om at danne figurerne alene eller i små grupper.
Opmuntre børnene til at lave forskellige lyde som “fuglkald” og fortælle børnene hvilken destination, de
flyver til. Prøv at få dem til at tænke over, hvordan det ville være at se ned på ting i verden omkring os
nu - hvad ville de kunne se?
Hvis det er muligt, kom prøv at komme op i niveau og bed børnene om at tegne, hvad de kan se.

Mulige evalueringsspørgsmål for børn:
Hvilke formationer af flokke har du set? Hvorfor danner fugle denne form under migrering? Hvorfor
migrer fugle? Hvilke former har vi forsøgt at danne i denne aktivitet?

Læreplanstema:
Tema om krop og bevægelse, Tema om Natur og naturfænomener, Tema om Sociale kompetencer, Tema
om Sproglig udvikling, Herunder matematisk forståelse, geometriske former, Social og følelsesmæssig
udvikling og viden om verden omkring dig
Kilder: Take me out
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