
Ørkenpigen
Opgaveark#10
Bevægelse i Natur/teknologi, 1.-5. klasse
Omfang: 1-2 lektioner

Gæt et etiopisk dyr
Gæt et etiopisk dyr er en sjov klasseaktivitet, hvor eleverne skal mime 

etiopiske dyr og resten af klassen skal gætte og byde ind med deres 

viden. Her i opgavearket finder du billeder af 16 forskellige dyr, som 

lever i Etiopien, som I skal bruge til aktiviteten.

Inspiration til læringsmål

•	 Eleverne har viden om dyrelivet i Etiopien

Inspiration til tegn på læring

•	 Eleverne kan i par mime et etiopisk dyr og byde ind med viden om etiopisk dyreliv i 
klassen

Kompetencer og målpar

Kompetenceområder Kompetencemål Færdigheds- og vidensmål

Natur/teknologi efter 4. klasse.

Perspektivering Eleven kan relatere natur og teknologi til 
andre kontekster

Naturen lokalt og globalt 1: Eleven kan fortæl-
le om dyre- og planteliv andre steder på Jorden 
/ Eleven har viden om naturområder

Opgave
Der lever mange forskellige dyr i Etiopien. I lavlandet er det kameler, æsler, og geder. 
Men der er også okser, bavianer og vortesvin. Det frodige højland byder blandt andet 
på flodheste, pelikaner og en masse forskellige fuglearter.

Sådan gør I:

1. Lav et print af billedkortene og klip kortene ud. Du behøver kun ét sæt kort til hele 
klassen

2. Eleverne danner par. Hvert par trækker et dyrekort.

3. Elev-parrene skal nu på tur mime over for resten af klassen, hvad det er for et dyr, de 
har på kortet. Beslut inden I går i gang, om det er tilladt at lave lyde.

4. Når resten af klassen har gættet dyret, skal eleverne byde ind med, hvad de ved om 
det pågældende dyr: Hvor lever det? Hvad spiser det? Har det fjender? Er det en truet 
dyreart? Er det et krybdyr, et husdyr, et rovdyr? Hvilken lyd giver dyret fra sig? Findes 
dyret mon i andre lande end Etiopien? Osv.
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Pelikan

Stork

Firben

Gepard

Okse

Bavian

Flodhest

Vortesvin

Grib

Ged

Afrikansk fiskeørn

Krokodille
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Græshoppe


