NATUR-LYRIK
I denne aktivitet skal eleverne beskrive et landskab eller landskabselement med poesi. Øvelsen
udvider elevernes ordforråd og træner dem i at iagttage og beskrive det, de ser, med lyrik.

Færdigheds- og videnområder: Dansk: Fremstilling
Klassetrin: 3.-6. klasse
Lokalitet: Ude på Istidsruten

FORBEREDELSE
Øvelsen kan udføres alle steder, fx ved en strand, grusgrav, skrænt eller lignende. På Istidsrutens
hjemmeside finder du film, der viser, hvordan istidens gletsjere, is og smeltevand formede
landskabet – og hvor du finder disse landskabselementer. Et sådan landskabselement kan fint
danne ramme om denne aktivitet. Se også denne film som forberedelse.

SÅDAN GØR I


Eleverne kan arbejde alene eller i grupper på 2-3 stykker. Hver elev eller gruppe skal vælge
et element i landskabet, som de ønsker at beskrive – det kan være et træ, en skrænt, en
dal, en strand eller et helt landskab.



Grupperne skal nu finde et navn til det, de ønsker at beskrive. Et navn kan fx være
”Skovens Konge” eller ”Strand Mangesten”. Navnet skrives lodret ned ad et stykke papir.



Det lodrette navn danner nu forbogstaverne i hvert af de ord, der til slut udgør digtet.
Ordene i digtet skal beskrive det landskabselement, som eleven arbejder med. Har eleven
fx valgt et træ med navnet Skovens Konge, kan begyndelsen på digtet være:
o
o
o
o
o
o
o
o



S(tor)
K(æmpe)
O(overdådig)
V(en)
E(nspænder)
N(øgen)
S(tærk)
…

Når eleverne er færdige med digtet, kan I læse digtene højt – enten ude i landskabet eller
hjemme på skolen.

MATERIALER OG GREJ


Papir og blyant

IDÉER TIL KOMBINATION OG VIDERE ARBEJDE
Aktiviteten kan indgå i et tværfagligt forløb med faget natur og teknologi. Lad eleverne bruge lyrik til
at beskrive et landskab, som er skabt af istidens gletsjere, is og smeltevand. Find flere aktiviteter til
et tværfagligt forløb omkring istiden på Istidsrutens hjemmeside.
Book et undervisningsforløb med en formidler. Se mere på Istidsrutens hjemmeside.

