
Lær om fuglene i naturen
Denne aktivitet er inspireret af Forskerfrø.no og deres beskrivelse 

af den norske app ’Kvitre! +’. Aktiviteten er oversat og 

viderebearbejdet af Emilie Schønemann for Naturlig Teknik. 

Tag børnene med en tur i skoven og brug en app, som fx 

DOF’s fuglebog, til at lære mere om de fugle, I ser på jeres 

vej og høre, hvordan deres stemmer lyder. Måske vil I 

kunne genkende fuglesangen, hvis I hører den, næste 

gang I er på tur? Aktiviteten kan også kombineres med et 

spil bingo med Fuglebingo-appen, eller I kan lave ’fugle-

temadage’ med fokus på en ny fugl hver dag. 

Målgruppe

3-13 år.

Tidsforbrug og forudsætninger 

30-60 minutter. Aktiviteten kræver ingen 

forudsætninger. 

Materialer

Telefon eller tablet, som kan tilgå en app om 

fugle. Aktiviteten kræver ingen 

forudsætninger.
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Apps om fugle

Der findes flere forskellige apps, der kan bruges til at undersøge fugle i den 

danske natur. Her nævnes et par mulige apps, I kan prøve: 

FugleApp

I denne app kan I finde alle Danmarks fugle. I kan læse en kort beskrivelse af de 

fugle, som I møder på jeres tur, og høre hvordan deres fuglesang lyder. 

DOFs Fuglebog

I denne app kan I læse mere om de forskellige fugles biologi og ligeledes høre, 

hvordan deres stemmer lyder. I kan også sætte et kryds, når der er en fugleart, I 

har mødt eller lyttet til, og på den måde holde styr på de fugle I har oplevet.
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Temadage om fugle 

I kan vælge at lave et tema om fugle, hvor I fokuserer på én fugl ad 

gangen, som I kigger nærmere på. I kan fx undersøge, hvad denne fugl 

spiser, hvordan dens æg ser ud, og undersøge, hvordan dens 

fuglesang lyder. Sådan et tema kan oplagt kombineres med kreative 

aktiviteter, hvor I tegner fuglen i dens naturlige størrelse, eller laver en 

planche, hvor I tegner det, I har fundet ud af om fuglen - eller måske 

laver en e-bog om fuglen? I kan også lave en danseleg og danse til 

musikken fra ’Dans og Lær’. De bruger fuglekvidder i deres musik. (I 

finder musikken her: https://dansoglaer.dk/)

Fuglebingo

I kan evt. afslutte jeres temadage med et spil bingo i Fuglebingo-appen.

Vigtig information

Kilde: Forskerfrø.no

Vær opmærksom på følgende, inden du 

afspiller fuglelyde i naturen:

• Vær påpasselig med at afspille 

fuglelyde for længe ad gangen. Det 

kan stresse fuglene, og man 

risikerer at skræmme dem væk!

• Afspil ikke fuglelyde, hvis det er 

parringssæson, eller hvis du 

befinder dig i et fredet naturområde.

• Brug ikke fuglelyde til at tiltrække 

sjældne fugle.

https://dansoglaer.dk/

