
Tur med Dambåden “Vi kigger på fugle”  Mellemtrin/udskoling 

 Natur og teknologi 

Overblik 
Til læreren/ 
pædagogen 

Eleven/barnet 
 

Beskrivelse 

Indhold 
 

Hvad skal jeg? 

 

Du skal sejle med Dambåden ud til 
Fugleøen, der ligger på Dammen.  
Dambåden sejler forbi fugleøen, og 

der kan arbejdes med: 

-iagtagelse af fugle 

-fotografering af fugle 

-artsbestemmelse af de 

observerede fugle 

-fugletælling  

-fuglenes levevilkår 

-oplevele af fuglene i deres 

naturlige levested. 
 
 

Meningen 
 

Hvorfor skal jeg? 

 

Fordi du skal skrive en fagbog om 
en af de fugle du ser og oplever på 
turen. 
Du skal have kendskab til de fugle 
der lever naturligt på Fugleøen i 
Haderslev Dam. 
 
 

Metoden 

 

Hvordan skal jeg? 

 

-  

Placeringen 
 

Hvor skal jeg? 

 

- Du skal sejle med 
Dambåden på Haderslev 
Dam. 

Tidspunkt 
 
Dambåden sejler i 
tidsrummet: 
 april til oktober. 
 

Hvornår skal jeg? 

 

-  



Tidshorisonten 
 

Hvor længe skal jeg? 

 

-  

Involverede 
Børn/elever, 
Lærer/pædagoger og 
pædagogisk personale. 

 

Hvem skal jeg med? 

 

- din lærer/pædagog  
- dine kammerater  
-  

Mængde 
Undervisningsmaterialer 
om eksempelvis fugle og 
fugleliv, kan give dig 
mere viden om de fugle 
du har set: 
https://www.fugleognatur.
dk/art.asp?mode=liste&id
=1 

Hvor meget skal jeg 

mere? 

 

Når du kommer hjem fra turen, skal 
du lave research på en specifik fugl, 
og skrive en lille fagbog om den. 

Evaluering 
Du/I kan evaluere 
forløbet udfra 
færdigheds-og 
vidensmålene   

 

Hvad skal jeg bagefter? 

 

Du skal have viden om: 
1. Jeg kender kendetegn for fugle 

 

2. Jeg ved, hvad en fagbog er 

 

3. Jeg ved hvilke fuglearter der 

lever på Fugleøen 

 

4. Jeg kender ordet fødekæde 

 

5. Jeg kender ordet 3D 

(3dimentionel) 

 

6. Jeg kan forklare, hvad en fugl 

spiser ved at studere dens næb 

 

7. Jeg kan kende forskel på han og 

hun fugle 

 

8. Jeg kan finde viden om fugle: 

udseende, føde, formering, levested 

og fjender 

 

 

9. Jeg kan skrive, så billede og 

https://www.fugleognatur.dk/art.asp?mode=liste&id=1
https://www.fugleognatur.dk/art.asp?mode=liste&id=1
https://www.fugleognatur.dk/art.asp?mode=liste&id=1


tekst passer sammen 

 

10. Jeg kan skrive en fagbog med 

indholdsfortegnelse og faktabokse 

 


