Vi kigger på fugle

Beskrivelse
Fuglene i Lille Vildmose kommer i mange former og farver. Vi ser på hvad der gør dem forskellige og hvilken
betydning det her. Vi kigger på de udstoppede fugle i centrets udstilling, hvor vi kommer helt tæt på blandt andet
kongeørnen og den flyvende dør (havørnen). Vi bliver klogere på hvordan man ser forskel på en and, vadefugl
eller en rovfugl.
Vi afholder et lille kikkertkursus og turen går bagefter enten til Birkesø, hvor vi ser hvad fugle der opholder sig
der eller til Dødens Tårn, hvor der er udsigt til kadaverpladsen – mon havørnen holder øje med os?
Aktiviteter
Under skolebesøget deltager læreren aktivt sammen med eleverne.
Undervisningen vil foregå både uden-dørs og indendørs. Eleverne skal derfor huske det praktiske tøj, da dårligt
vejr også kan forekomme i Lille Vildmose. Så husk fodtøj, som kan tåle at blive vådt og tøj som gerne må blive
beskidt.

Formål
At blive klogere på fuglenes kendetegn ved hjælp af hands-on formidling. Samtidig lærer vi hvordan vi håndterer
en kikkert og hvordan man begår sig i naturen.
Sted
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 100
9280 Storvorde
Tilmelding
cj@aalborg.dk

Praktisk information
Udbyder
Lille Vildmosecentret

Forløbstype

Forløb med formidler

Antal
30
Periode
Hele året
Yderligere oplysninger til periode
Det er ikke muligt at benytte sig af undervisningstilbuddet i perioden efter efterårsferien - påsken, grundet
vinterlukning af Lille Vildmosecentret.
Tilmelding skal ske to uger før forløbets afvikling
Varighed
5 time
Forløbet består af 2 timers undervisning med formidler og den resterende tid anbefales at bruges til
besøg i udstillingen, samt frokostpause.
Forslag til program
Kl. 09.00-09.15 Ankomst til Lille Vildmosecentret
Kl. 09.15-10.15 Aktivitet i Naturværkstedet
Kl. 10.15-10.30 Kikkertkursus
Kl. 10.30-11.15 Mini-udflugt til Birkesø eller Dødens Tårn i Det Vilde
Kl. 11.15-11.30 På egen hånd: Vildsvinene fodres kl. 11.15 i Det Vilde
Kl. 11.30-12.15 Medbragt frokost i madpakkerummet eller bålhytten
Kl. 12.15-14.00 På egen hånd. Mulighed for:
besøg i udstillingen
naturfilm i biografen
Det Vilde
Pris
1500,- pr. klasse (incl. VAT)
Prisen dækker 2 timers undervisning med naturformidler inkl. adgang til udstilling.
Derudover kan der tilkøbes ekstra undervisning (hverdage, 750 kr./time), dissektion/flåning af ænder eller
fasaner (1 time, 700 kr) eller guidet togtur (1 time, 500 kr).
Centret kan sørge for bustransport til en merpris på 2.500 kr. for skoler i Aalborg Kommune.

Målgruppe

Emneområde
Naturvidenskab
Natur og friluftsliv
Fag
Natur/teknologi
Valgfag
Biologi
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold
Yderligere oplysninger til faciliteter
Note handicapvenlige forhold: med forbehold for at der vil være terrænkørsel og en anelse stejle ramper
til fuglepavillon

Kontakt udbyder
Lille Vildmosecentret
Vildmosevej 100
9280 Storvorde

Telefon 99317550

