
BID I

FØR OG 
EFTER 
BESØGET

velkommen
til

undervisning
om insekter

SE HVAD VI HAR PÅ 
MENUEN

Små enkle hjemmeaktiviteter 
gør eleverne læringsparate 
og øger udbyttet
Brug Økolariets før- og efter- 
opgaveark, så klassen får større 
udbytte af besøget, eller planlæg 
selv et længerevarende undervisnings-
forløb, som besøget indgår i.

   Book direkte på 
booking.okolariet.dk, 

og download 
opgaveark på 
okolariet.dk.

Shake It UP



Light-produkter

ORM I DIN KAGE
med undervisning – før, under og efter

Indskoling
1. Undersøgelser af insekter i egen have.
2. Finurlige aktiviteter om insekters op-

bygning og sanser i Økolariet og besøg 
i udstillingen.

3. Fremstilling af insektcollage ud af 
billeder fra besøget i Økolariet – til 
fastholdelse af oplevelser og læring.  

Mellemtrin
1. Registrering af egen families kød- 

forbrug i ugen op til besøget – hvor 
mange dage er der insekter på menuen?

2. Aktiviteter om insekter, sundhed og 
miljø med Økolariets underviser og 
derefter besøg i udstillingen med 
kryds og tværs-opgave.

3. Et lille udvalg af tørrede insekter fra 
besøget i Økolariet anvendes på 
klassens “store insekts-bagedag” 
hjemme på skolen (hvis I vil!).

Udskoling
Fællesfagligt fokusområde: 
“Produktion med bæredygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget”.
1. Film om madproduktion ses på skolen.
2. Inspirationsforedrag om mad- 

produktion på en ny måde og besøg i 
insektudstillingen med kryds&tværs.

3. Arbejde med projektforløb hjemme 
på skolen.

GRÆSHOPPEJAGT
Indskoling
Lille, let og underholdende aktivitet 
for de yngste skolebørn. Find 
græshopperne i Økolariet og løs de 
små rebusopgaver. Med samarbejde 
og lidt hjælp fra de voksne, kan selv de 
yngste klare opgaven.

INSEKT-KRYDS&TVÆRS
Mellemtrin og udskoling
Brug insekt-kryds&tværs’en, hvis I kun 
har tid til et kortere besøg i Økolariet. 
Med quizzen sikrer du, at dine elever 
stopper op og dvæler lidt ved de 
mange spændende oplysninger, 
der findes i udstillingen.

KIG FORBI OG SMAG
Larvelækre smagsprøver
Du kan få en smagsprøve på lækre, 
krydrede melorme, fårekyllinger og 
græshopper hos personalet i Økolariets 
foyer.

KRIBLENDE

KRAVLENDE

LÆKKERIER

ALLEAKTIVITETER 

ER PLANLAGT UD FRA 

FORENKLEDE FÆLLES MÅL


