
Kikkertkursus 
 
 
Kære lærer/pædagog - Arbejd videre når I kommer hjem 
 
Når i kommer hjem fra Naturcenter Amager Strand, er det en god idé at arbejde videre med 
den læring og de elementer, som eleverne har fået gennem undervisningsforløbet om 
kikkerter.  
Her er en række forslag til videre arbejde med fugle og brug af kikkerter. 
 
Hvis man ikke har nået nedenstående aktiviteter på naturcentret, kan man evt prøve dem på skolen. 
 

● Beskriv og gæt en fugl. Hvert makkerpar skal vælge én fugl og beskrive den (udfyld observationsark). 
Et makkerpar mødes med et andet makkerpar og beskriver fuglene for hinanden. Ud fra beskrivelsen 
skal de prøve at gætte hvilken af de 6 fugle man har kigget på. 

               I undervisningen på Naturcenter Amager Strand brugte vi billeder af: Allike, Gråand (han),  
               Hættemåge, Knopsvane, Krage og Stær 
               Observationsarket kan findes nedenfor 
 

● Fuglekendskab og forvekslingsmuligheder. Hvordan man kan kende fuglene som ligner hinanden og 
hvad er forskellene? Se på plancher opstillet ved siden af hinanden - f.eks.  knopsvane-sangsvane, 
stær-solsort, hættemåge-sølvmåge, krage-allike, gråand-hvinand. 

             
Fugleinfo: 
Hvis man gerne vil arbejde videre med fugle findes der nogle gode hjemmesider hvor man kan finde en masse 
information - f.eks:  
 
på Naturporten 
http://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/fugle (kort og komtant med masser af facts) 
 
eller på Naturlex 
http://www.naturhistoriskmuseum.dk/Viden/Naturlex/Fugle (også med masser af facts, men mere uddybende 
tekst) 
 
Brug af kikkert og fuglebog: Skoven i skolen 
http://www.skoven-i-skolen.dk/content/fuglekikkert-og-fuglebog 
 

Fuglenes størrelser: Hvis man gerne vil have en fornemmelse af hvor store fuglene er i forhold til hinanden, 
kan man lave silhuet-billeder af fuglene i de rigtige størrelser.  
Her er bogen “Kend din fugl” af Lars Gejl rigtig god. 
 
eller 
 
Fugle i silhuet: 
https://pixabay.com/da/photos/?min_width=&min_height=&colors=grayscale&q=fugl+silhuet&order=popular 
 

En uro med rovfugle: http://rediger.kakudet.dk/media/bin_files/210032.uro.jeb.pdf 
Her er spurvehøg, musvåge, tårnfalk, rød glente, havørn og fiskeørn. 
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