Aktivitets-ark 4 (3.-6. klasse)

side 1

Årstid: Hele året

Byg et pindsvinebo
Der er ﬂere meget simple måder at fremstille et
pindsvinebo på. Det er vigtigt, at boet placeres
et roligt sted i haven eller på et grønt område
i nærheden af skolen. Inde i boet lægges lidt
halm, tørt græs og blade. Gør eleverne opmærksomme på, at de ikke må forstyrre pindsvinet
i reden. Det gælder i øvrigt også for andre dyr.
Man kan evt. aftale på klassen, at man tjekker
boet sammen en gang imellem, så man undgår
at eleverne hver især kigger til boet.
Grenhuset eller “Kompostbunken”
Anskaf en palle. Måske har skolens pedel en
liggende, ellers kan den skaﬀes på byggemarkeder. Placer pallen et roligt sted og læg
en masse grene ovenpå. Man kan evt. lægge
nogle aviser og et stykke plast over pallen for
at isolere mod regn og kulde. Pindsvinet kan så
krybe ind under pallen og ligge lunt og godt.

Bræt op ad husmuren
Det mest simple pindvinebo er et bræt op ad
husmuren, evt. bag ved en busk. Det skal være
et sted, hvor man ikke færdes så tit, så pindsvinet har fred og ro.
Avanceret pindsvinebo
Det avancerede bo laves bedst af 12 mm
vandfast krydsﬁnér og galvaniserede søm eller
skruer. Se tegniger side 2. Boet kan evt. dækkes
med blade og grene. Sørg for at boet står et
tørt og roligt sted i haven. Inde i boet kan man
lægge lidt barkﬂis og hø.
Andre aktiviteter
Når man nu er i gang, kunne man også fremstille et par fuglekasser. På Dansk Ornitologisk
Forenings hjemmeside www.dof.dk kan man
ﬁnde anvisninger til, hvordan man bygger fuglekasser. Mal evt. kasserne i ﬁne farver bagefter.

Kasseboligen
Find en gammel trækasse. Gamle frugtkasser
er ﬁne til formålet. De kan fås gratis hos frugthandlere. Sav et indgangshul på ca. 10 x 10 cm
og vend kassen på hovedet. Læg et stykke træ
hen over kassen eller søm noget tagpap på, så
taget kan modstå regn.
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Byg et avanceret pindsvinebo
(efter anvisninger af Boye Pedersen, Pindsvinehjælpen)
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Vejledning til aktivitets-ark 4 (3.-6. klasse)
Formål
Eleverne lærer at arbejde sammen, når de i
fællesskab skal bygge pindsvineboet efter en
skitsetegning. Det kan godt være, det ikke lykkes første gang. Så må eleverne gøre brug af
deres kreativitet og forsøge at blive enige om
en metode. Under aktiviteten er der også mulighed for at bruge værktøj som hammer og
sav og at bygge enkle modeller af konkrete
genstande. Desuden kan man få en debat om
menneskets samspil med naturen, og om at
tage hensyn til dyr og natur og vise det gennem egen adfærd.

Tips til undervisningen
Man kan bruge aktiviteten som udgangspunkt
for en diskussion om menneskets betydning
for pindsvinet. Mennesket leverer haver med et
rigt fødeudbud og mulighed for at bo under fx
kompostbunker eller i udhuse. Pindsvin foretrækker haver frem for marker og skov.

Samtidig er mennesket med til at slå mange
pindsvin ihjel. Mange tusinde pindsvin dræbes
hvert år i traﬁkken, og et ukendt antal dræbes
ved forskellige ulykker i haven. Mange pindsvin
drukner i havedamme, skades af haveredskaber, omkommer i Skt. Hans bål, falder i huller eller dræbes af hunde. Mennesket er altså på en
gang både pindsvinets bedste ven og værste
fjende. Læs om ulykker med pindsvin i haven
og en “pindsvine-venlige have” på Projekt Pindsvins hjemmeside. Tjek også Pindsvinehjælpens
hjemmeside www.pindsvineplejerne.dk. Her
ﬁndes eksempler på, hvordan pindsvin er kommet til skade på forskellig vis.

Spørgsmål
• Er det nødvendigt at bygge et pindsvinebo?
• Er det nødvendigt at fodre pindsvin?
• Er mennesket godt eller skidt for pindsvinet?
• Få eleverne til at ﬁnde på eksempler på
begge dele.
• Er der nogen i klassen, som har set et leven
de pindsvin? Lad dem fortælle.
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