Tæt på dyrelivet
Denne aktivitet er inspireret af beskrivelsen af ’Fuglekasse med kamera’,
som er fundet på Forskerfrø.no og er udarbejdet af Skolelaboratoriet i
realfag, Universitetet i Bergen. Aktiviteten er oversat og viderebearbejdet af
Emilie Schønemann og Cathrine Rafn Crety for Naturlig Teknik.

Målgruppe
4-10 år.
Materialer

Kom helt tæt på fugle, bier eller andre dyr
med et vildtkamera, som kan sættes op
ved rævegrave, bistader eller fuglekasser.
På den måde kan I lære om dyrenes liv
uden at forstyrre dem.

Et vildtkamera, som enten via kabel eller et trådløst system
kobles til en computer. Få evt. rådgivning til montering af
kameraet, der hvor det købes.
Smartphone eller tablet med appen Book Creator downloadet
(fås kun til IOS).

Beskrivelse
I følgende aktivitet bruges
vildtkameraer til, at børn kan følge
med i dyrelivet omkring deres hjem,
børnehave eller skole. Kameraerne
sættes op forskellige steder alt efter
Tidsforbrug og forudsætninger

hvilket dyr, man ønsker at se på

Det er oplagt at aktiviteten forløber over længere tid, så I kan følge

kameraet. Herefter kan børnene lære

dyrene, særligt hvis I selv investerer i eget vildtkamera. Men selv

mere om dyret og følge med i, hvad

aktiviteter, der er basererede på allerede opsatte vildtkameraer kan

det laver i løbet af en dag. Med

bruges i længere forløb, hvis i ønsker det. Hvis I vil bruge aktiviteten i

udgangspunkt i observationerne fra

daginstitutions- eller skole regi kan det være en mulighed at kontakte

kameraet kan børnene lave deres

jeres kommunale naturskole eller naturvejleder, for at spørge om de

egen e-bog med appen Book Creator

har yderligere spændende idéer.

om dyret.

Forberedelse
Opsæt kameraet der, hvor dyret bor, eller et sted hvor du
forventer, at dyret vil gå forbi. Brug de guides, der følger med
kameraet, eller spørg om tips hos sælgeren af vildtkameraet.

Lav en e-bog
Når børnene har fulgt med på kameraet et stykke
tid og har lært mere om dyret, kan I begynde at
lave e-bøger. Bøgerne kan også bestå af små

Aktiviteten

historier, som børnene selv finder på, for eksempel

Når kameraet begynder at fange dyr, kan I tale om, hvad I ser

om en dag i dyrets liv. Brug optagelser fra vildt-

på videoen. For eksempel; hvad laver dyret? Hvad tror I, det

kameraet, de billeder I selv har taget ved at være

spiser? Hvornår står det op, og hvornår går det i seng? Bor

ude i området og kigge, eller også kan I selv tegne

det sammen med andre dyr?

i ’Book Creator’ og for eksempel vise, hvad dyret

I kan også tage ud omkring området, hvor kameraet er sat

op, og se, om I kan finde spor fra dyret. Her kan I f.eks. tage
billeder med smartphone eller tablet, hvis I finder spor efter
dyret har gået der, efterladenskaber, reder og huler eller
lignende.

spiser. Til sidst kan alt den viden, børnene har
samlet, blive til en e-bog I kan læse i skolen eller
børnehaven, eller vise til forældrene.

Følg med i dyreliv via allerede opsatte vildtkameraer
Hvis I ikke har lyst til selv at installere et kamera i en fuglekasse eller andre

steder i naturen, kan I også vælge at følge dyreliv via nogle kameraer, som
andre har sat op. F.eks. har Dansk Ornitologisk Forening sat et
ørnekamera op (tryk på ørnen for at se ørnekameraet).

Eller I kan også følge ugler i deres ugletv (tryk på uglen
for at komme til ugletv).

I kan også følge med på livekameraerne på Lille
Vildmose: https://lillevildmose.dk/oplevelsen/live.aspx

