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Vejledning til undervisere vedr. undervisningsmaterialet:
Fugl og Fisk – Økologi på Bordet.
Materialet består af 10 moduler med korte tekster, der henvender sig til 6. – 7. klasse og
overbygning, samt en indholdsfortegnelse.
Teksterne kan med fordel anvendes af eleverne før og efter besøget på udstillingen ’Fugl og Fisk –
Økologi på Bordet’. Udstillingen består af to spor:
1. Fugl
2. Fisk
Der er 10 søjler i alt med information om fugl og fisk i naturen og i økologisk produktion.
Det store spørgsmål er: Hvad er forskellen?
Der er til udstillingen udarbejdet et skema med 10 spørgsmål, der fungerer som en guide gennem
udstillingen og samtidig en motivation for at læse, hvad der står på søjlerne.
De rigtige svar kontrolleres ved udstillingens afslutning ved søjle 10.
M ateriale med 10 moduler
Det skriftlige undervisningsmateriale er baseret på teksten på søjlerne og giver derfor mulighed for at
arbejde videre med økologi, fugl og fisk efter besøget på udstillingen.
Undervisningsmaterialet kan dog også udmærket bruges uden forudgående besøg på udstillingen.
Evt. kan det anvendes i forbindelse med en udflugt til et økologisk landbrug eller dambrug.
Undervisningsmaterialet er bygget op som 10 moduler. Modul 1 adskiller sig fra de øvrige ved at
være en overordnet introduktion til begrebet økologi, mens indholdet i de øvrige moduler er mere
konkret.
Modul 1 er også lidt længere og mere krævende at læse, og modulet kan evt. udelades, afhængigt af
elevernes niveau. Alternativt kan indholdet i modul 1 formidles som katederundervisning i stedet for
at blive udleveret som print til eleverne.
G ratis
Det er gratis at benytte undervisningsmaterialet.
Ønsker du som lærer at komme med ris, ros eller forslag til forbedringer af materialet, så send
venligst en e-mail til info@fuglogfisk.dk.
Der er også udgivet en informationsavis i projektet, den kan downloades på hjemmesiden som pdf.
Der er reklamer for økologiske produkter i avisen.
Hele projektet, herunder produktion af undervisningsmaterialet, er støttet af Fødevareministeriet.
Med venlig hilsen og god fornøjelse
Dorte Ruge
Projektleder
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