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Hvem spiser hvad?

Print farvebillederne ud (side 2) i fl ere sæt på 
tykt papir eller karton og lad eleverne klippe 
de 12 billeder ud. Bed eleverne om at sætte bil-
lederne op på et ark karton efter, hvad dyrene 
lever af. Når eleverne er færdige, gennemgås 
fødekæderne. Lad eleverne arbejde i små 
grupper.

Kortene kan også anvendes som spillekort, 
hvor det gælder om at vinde hinandens kort. 
Print farvebillederne ud i fl ere sæt på tykt papir 
eller karton og lad eleverne klippe de 12 bille-
der ud. Bed eleverne om at sætte billederne op 
på et ark karton efter, hvad dyrene lever af. Når 
eleverne er færdige, gennemgås fødekæderne. 
Lad eleverne arbejde i små grupper.

Aktivitets-ark 6 (0.-2. klasse)  side 1
Årstid: August-oktober
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Aktivitets-ark 6 (0.-2. klasse)
Årstid: Hele året

side 2
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Spilleregler
del dem i to lige store bunker. Nu tager hver 
elev et kort af sin bunke. Eleverne skal forsøge 
at vinde hinandens kort og skiftes til at lægge 
ud med, hvad der skal konkurreres om. Har 
man trukket et kålhoved, er det en god idé at 
konkurre på vægt og ikke på bytte, for så bliver 
man spist. Vinderen får begge kort. To nye kort 
trækkes. Når kortbunkerne slipper op, er det 
den elev, som har fl est kort, der har vundet.

Formål
Aktiviteten giver på en sjov måde eleverne 
kendskab til en masse dyr og til lidt om, hvad 
de kan, og hvad de spiser. Desuden får ele-
verne mulighed for, at ordne enkle data og 
informationer efter størst og først-princippet. 
Eleverne får kendskab til princippet om føde-
kæder og økosystemer, som de senere kan 
udbygge med viden om fødenet og trofi ske 
niveauer. Eleverne vil opleve, at jo bedre de 
kender dyrene, des bedre vil de være til at 
vinde spillet.

Vejledning til aktivitets-ark 6 (0.-2. klasse)

Tips til undervisningen
Aktiviteten kan med fordel laves efter aktivi-
teten ”Hvad spiser pindsvinet”. Ellers kan man 
tage udgangspunkt i bogen ”Krible-krabledyr” 
af Bent Jørgensen. Læs også om pindsvinets 
føde under ”fakta” på Projekt Pindsvins hjem-
meside.

Spørgsmål man kan stille
• Hvad ville der ske, hvis der ikke var 
 nedbrydende bakterier og svampe?
• Hvorfor får nogle dyr fl ere tusinde unger,   
 mens andre kun får få unger?

LITTERATUR

Pindsvinet, Natur og Museum 2004
af Sussie Pagh

Gyldendals guide til 
danske insekter 2004 
af Lars Serritslev

Insekter 2002
af Jim Bruce

Krible-krable-dyr 2001
af Bent Jørgensen

Mariehøns, Natur og Museum 2000
af Jørgen Baungaard Hansen

Børn Dyr og Natur 1988
af Bent Leicht Madsen

Små dyr i hus og have 1997
Lars Henrik Olsen, Jakob Sunesen,
 Bente Vita Pedersen


