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Lille Vildmose og Skoletjenesten
Beskrivelse
I Lille Vildmoses natur kan man komme på gyngende grund i den våde, svuppende mose, hvor kødædende planter vokser.
Man kan opleve de store rovfugle, krondyr, urokser, vildheste og elge, der både lever og yngler i nærheden af
vildmosecenteret.
Under besøget vil klassen lære om hjortevildt, undersøge Lille Vildmosecenterets udstilling, komme på tur i området mellem
kultur og natur og på tur med mosetoget
Aktiviteter
Landskabs- natur og kulturhistorieformidling. Husk beklædning efter årstiden, da meget af undervisningen foregår ude.
Gummistøvler er en god ide.

Formål
Lille Vildmose og Skoletjenesten, naturpleje, CO2 og biodiversitet
Natur & Teknologi 5. klasse
Forløbet matcher læringsmål fra Forenklede Fælles Mål og for fagene i skolen, primært inden for natur & teknolog.
Læringen foregår overvejende dialogisk, eksperimenterende og problemløsende (Værkstedspræget undervisning).
Rammen skifter mellem auditorie og laboratorie:
Lille Vildmosecentret: Udstillingen og undervisningsområde
Lille Vildmose: Omkringliggende natur og højmose
Undervisningen tager udgangspunkt i, hvordan og hvorfor man bevarer og genopretter højmosen i Lille Vildmose. Der vil
være fokus på områdets særlige natur. Eleverne undersøger, hvordan mosens særlige forhold har haft betydning for dyr og
planter.
Sted
Lille Vildmose
Birkesøvej 16,
9280 Storvorde
Kontakt til instruktør senest 14 dage før ankomst.
Instruktør:
Mette Krogh Bonde
Oplysninger om transport
Mette Jessen
Telefon: 93 52 00 52
Øvrig info:
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Leder af Skoletjenesten:
Jens Bak Rasmussen
Telefon: 93 52 00 70
Undervisningsmateriale
MinUddannelse
1. Der er mulighed for at arbejde med Skoletjenestens forløb via MinUddannelse før og efter samt at lægge besøget ind i
årsplanen via MinUddannelse.
2. Beskrivelser af besøget og inspiration til undervisning før og efter ligger i MinUddannelse - Under bibliotek, søges på
Skoletjenesten.
3. For at få adgang til forløbene, skal du være logget ind på MinUddannelse via dette link:
https://www.minuddannelse.net/Node/bibliotek/soeg#s=skoletjenesten&ko=~851
Hent fil

Praktisk information
Udbyder
Skoletjenesten
Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
5. klasse
Antal
47
Periode
Hele året
Varighed
5 timer
Der er indlagt en spisepause (elever medbringer selv madpakke).
Dette forløb er gratis.
Gratis for Aalborg Kommunes skoler. Inden sommerferien ved skoleårets afslutning sendes lister til skolerne med aktuelle
værksteder og datoer for undervisning i Skoletjenesten det følgende skoleår.
Emneområde
Naturvidenskab
Kulturhistorie og tro
Natur og friluftsliv
Fag
Natur/teknologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Yderligere oplysninger til faciliteter
Skoletjenesten og Lille Vildmosecentret samarbejder om dette tilbud og stiller hver en underviser til rådighed. Derfor beder vi
skolen være opmærksom på, at den bedste udnyttelse af kapaciteten opnås, hvis skolen har mulighed for at sende 2 stk.
skoleklasser, max 47 personer pr. bus.
Fornuftig påklædning efter årstiden. Gummistøvler er altid en god idé. Der vil være tid til at spise en medbragt madpakke
midtvejs i forløbet.

Kontakt udbyder
Skoletjenesten
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Kontakt udbyder
Se udbyderens profil

Send en besked til Skoletjenesten
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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