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Dyrelyde – en stafet i byen

Der er mange forskellige lyde i byen. Trafik - motorlarm, dytten og 
udrykning m.m., støj fra havnen, menneskesnak og meget andet 
præger lydbilledet. Lyde, som vi ikke umiddelbart forbinder med 
byen, kan dog også høres. Især i forårs- og sommerperioden kan 
man høre en del af byens natur. Læs om byens dyr på www.nathist.
dk/stenbroen 

Aktivitet
Tag eleverne med to gange på en planlagt byvandring med 3-5 
poster. Posterne skal helst gå gennem forskellige bymiljøer, 
fx baggårde, torve, parker, bysø og kirkegårde. På den første tur, 
hvor eleverne endnu ikke har lært fuglestemmerne at kende, skal 
de notere, hvad de kan høre på de forskellige poster af såvel 
menneskeskabte lyde som dyrelyde. Hjemme på skolen kan elev-
erne i fællesskab lave en oversigt over fugle og andre dyr, 
som de mener, man kan høre i byen. 

Lyt til udvalgte fuglestemmer og evt. insektlyde, så eleverne kan 
genkende stemmerne/lydene.
Tag eleverne med på samme byvandring igen og lad dem udfylde 
nedenstående skema (eller lignende skema) med de dyrelyde de 
hører. Inddel evt. eleverne i hold på 4-5 elever og lad dem konkur-
rere om, hvilket hold der hører flest fugle og andre dyrelyde på 
vandringen.
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Formål

 at gøre eleverne opmærksomme 
på de mange dyrelyde i byen

 at udnytte høresansen til fordy-
belse og til at observere med

 at gøre eleverne opmærksomme 
på, at de med viden om dyrene får 
flere oplevelser

Tips til undervisningen

Planlæg en byvandring og afprøv 
den, før eleverne kommer med. 
På hjemmesiden www.nathist.
dk/stenbroen kan du finde nogle 
af de mest almindelige fuglestem-
mer af fx musvit, solsort, gråspurv, 
mursejler og måger

Man kan brænde en ”øve-CD” med 
fuglestemmer og lade eleverne øve 
sig på at genkende de forskellige 
fuglestemmer ved at lytte til deres 
sang. I butikken på Naturhistorisk 
Museum (www.naturhistoriskmu-
seum.dk/butik/butik) kan man 
desuden købe en dobbelt CD med 
fuglestemmer.
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Dyrelyde, jeg hørte på min byvandring

  Lokalitet Hvad  Dyreart eller  Lyden stammede Lyden stammede Lyden var   Lyden var     
    hørte jeg   dyregruppe  fra ét dyr  fra mere end et dyr langt væk  tæt på
      af samme art

 Eksempel	 Bysø	 Rappen	 Gråand	 x	 	 x

 Post 1
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 Post 11

 Post 12

 Post 13

 Post 14

 Post 15

Dato: 

Kl.:

Spørgsmål, der kan stilles

  Var der forskel på antallet af opfangede dyrelyde på de to 
 vandringer, og hvorfor var der forskel?

  Er der forskel på hvilke dyrelyde, der blev hørt på de forskellige  
 poster? Hvorfor?  - Hvor befandt de forskellige poster sig? 

  Lægger man mere mærke til dyrelyde omkrig sig, når man   
 kender lidt til fuglestemmer eller andre dyrelyde?

  Lytter eller kigger man mere efter dyrene, når man er opmærk 
 som på deres lyde? 
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