Brandbjerg Sønderskov – Fugletur
Dette er en undervisningstur, hvor eleverne finder vej i grupper med App´en Traveltales.
Undervejs høres fuglestemmer, som så noteres under den rigtige fugl. Der arbejdes med
fuglestemmer i forløbet i MinUddannelse.
Turen følger en del af Grejsdalsstien. Man kan starte med udgangspunkt i enten Brandbjerg
Højskole (turen starter bag hovedbygningen ved nøddealléen) eller som en del af stiforløbet. Det
kan anbefales at sende en lærer med det første hold. Læreren samler grupperne op, når de ender
turen. De får så at vide, at de skal gå lidt længere efter post 10.
Starter man ved Brandbjerg sættes gerne 3 timer af. Selve ruten dækker 1,5 km.
Man kan med fordel lade eleverne arbejde med evalueringskortene og læse oplysningerne på
svararket før og efter de bliver sendt af sted. Så undgår man ventetid. Se sidst i vejledningnen.

Tjekliste inden ankomst:
● Eleverne skal have downloadet App`en TravelTales til deres mobiltelefon. Husk at give
tilladelse til at bruge telefonens lokalitet.
● Eleverne skal have downloadet turen ”Brandbjerg Sønderskov – Fugletur” fra App`en. Den
findes i underpunktet ”Find vej i DK”
●

Eleverne skal mindes om, at deres telefoner skal være helt ladet op inden turen.

● Eleverne skal deles op i grupper på max 3 elever, hvis ikke man går turen samlet i hele
klassen. 4. klasses elever kan godt gå alene. Dette er en god begyndertur, hvis man ikke
kender TravelTales
● Der skal printes svar og oplysningsark til afkrydsningsopgaven og der skal være blyanter og
underlag til alle grupper
● Der skal eventuelt printes evalueringsbrikker ud.

Brug af App´en:
Eleverne skal have en kort introduktion til at bruge kortet på App´en.
De skal vide:
● at man befinder sig ved lokalitetsprikken.
● at man finder næste post ved at se om lokalitetsprikken rykker sig i den retning posten er.
Måske man skal tilbage igen. Det er vigtigt, at følge med på mobilens kort.
● at posterne skal laves i rækkefølge.
● at man skal trykke på posten, hvis man vil se, hvilket nummer den har

● at der ved hver post automatisk afspilles en fuglestemme. Man skal finde fuglen på
svararket og skrive det postnummer, hvor man tror man hører fuglen

Tidsforbrug:
Det tager omkring 1 time, at gå turen og notere fuglestemmen ved den rigtige fugl.

Tjekliste ved Ruten:
Er lyden skruet op på mobilen?
Er GPS`en/lokalitetstjenesten aktiveret – ellers tjek under mobilens indstillinger?
Er turen startet – Har I trykket på play?
Har gruppen en ekstra mobil, hvis strømmen skulle løbe tør?
Har læreren telefonnumrene til eleverne og omvendt, så man kan kontakte hinanden ved
problemer (skriv evt. lærerens nummer på svararket og lad eleverne sende en sms med
holdnummer)
Har alle grupper et svarark, blyant og skriveunderlag?
Man splitter ikke op i grupperne. Man går samlet hele vejen.
Turen er følger kun stierne.

Mulighed for arbejdsopgaver i felten.
Der findes evalueringsopgave til at løse enten, når man er kommet hjem eller i begyndelse/slutningen af
turen. Evalueringskortene kopieres og printes gerne i 4-6 sæt. Fuglene parres med de 2 rigtige oplysninger.
Man kan evt. overordnet dele holdene ind i 2 teams. Det ene team starter med ruten med 5 minutters
interval. Send gerne de hurtigste afsted først. Når de når frem står en lærer i den anden ende med
evalueringskort og tager imod
Det andet team løser imens opgaverne efter at have fået tid (omkring 10 min) til at læse om fuglene på
svararket og/eller man kan have læst inden turen. Derefter sendes de afsted på ruten.

Der findes forløb på MinUddannelse: søg under Lene Boldt, Brandbjerg Sønderskov - Fugletur

