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• Kan medvirke til at opnå faglige mål i læseplaner for naturfag og hjemkundskab.

6

• Er opdelt i ﬂeksible moduler med ekskursionen til den økologiske gård som omdrejningspunkt.
• Tekster i to sværhedsgrader.
• Tilrettelagt som FØR-UNDER-EFTER ekskursionen
med henblik på, at eleverne får et højt fagligt udbytte – udover den gode oplevelse.
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til Økologiske
Skolegaarde,
der har
på at tage imod
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På disse gårde er der klassesæt med feltudstyr til at undersøge planter, smådyr og jord med.
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Hvad er
økologisk

+

Fødekæder
og kredsløb

,

Gårdens dyr
og planter

Dyrevelfærd
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Modulerne UNDER ekskursionen
Ekskursion til
gården

Lærervejledning
med forslag til
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Min
ønskegård

Økologi
og sund mad
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Modul-eksempler
1 - 4 (udsnit)
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Økologi
og grundvand
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Bondegård og landbrug

J`[\(

Hvordan ser der ud på en bondegård?
Hvad er en bonde, og hvad er en gård?
Hvad er et brug? Hvorfor hedder det ’landbrug’?

’Jeg en gård mig bygge vil.’
Sådan synger vi i sangen om
Jens Hansens bondegård.
Hvad tænker du på,
når du siger bondegård?

Hvad er øk
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Se på Øko
-mærket her
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Hvad er en fødekæde?
på siden.
Det henvise
r til
Men økologi økologisk mad fra øko
du spiser havregryn om morgenen,
sk
logisk dyrHvis
knin
Ordet økologi betyder andet end det.
er
du g
enaf
deljord
af en fødekæde.
en.
bruges ogs
å om forskell
ige ting. Havregryn laves af havre. Havre er korn fra

Det kalder

bliver alt brug

man naturens

det græs, der hedder havre.
Havre dyrkes mange steder i Danmark,
men kun i små mængder.

t igen og igen

kredsløb.

.

I gamle dage dyrkede man havre til hestene.
Men nu er det mest rideheste,
vi har i Danmark.

Et kredsløb
er noget, der
går i ring.
Ligesom i
rundkreds.
Affald i natu
ren kommer
fra mennesk
altid
er.

Det er lidt svært med de ord.
En gård kan betyde huset og
de andre bygninger.
Men det kan også betyde hele stedet
med marker, jord og huse.

Dem er der ikke nær så mange af, som der
var af heste i gamle dage.
Man kan kun leve ved at være en del af
fødekæder.

Viden om,
hvor
naturen kald dan alting går i kred
sløb i
er man for
naturens økol
ogi.
ogi
Man kan også
sige ’økologi
om det.
ske kredsløb
’

Ordet bondegård siger,
at det er en gård til en bonde.
’Bonde’ betyder, at det er en,
der bor der – en boende.

Man kan skrive en fødekæde sådan:
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I landbrug
et bruger man
ordet ’øko
om en måd
logisk’
e at dyrke
jorden på,
hvor man ikke
og kunstgød bruger gifte
ning.

Man siger også landmand.
Det er en, som har en gård.
Det kan både være en mand og en dame.

Man holder
også husdyr
økologisk
En landmand kan både være enved
mandatoggive
en dame.
dem foder,
der er dyrk
et økologis
k.
Desuden skal
de holdes,
så de har det
godt med at
komme ud
om sommere kunne bevæge sig,
n og i det hele
have et næst
en naturligt
taget
liv.
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En fødekæde begynder med grønne planter.
De er vigtige i naturens kredsløb. På en økologisk gård
ønsker man at udnytte de grønne planter til kredsløb bedst.
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For i naturen

I stedet for ’bondegård’
kan man bare sige ’gård’.
Nogle kalder det et landbrug.

Nogle vil sige, at en bonde
bor på en bondegård,
og at en landmand bor på et landbrug.
Men det betyder det samme.
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I naturen er
der ikke noge
naturen.
t affald fra

Er der korn på marken?
Er der dyr i stalden?
Er der køer på marken?

Fødekæder og kredsløb
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Dyr og planter på den økologiske gård

Dyr
En økologisk gård har ofte kun én slags dyr
på gården.
De mest almindelige er:
Ko
Gris
Får
Høns
Engang var ko, gris, får og høns vilde dyr,
der levede frit i naturen.

Mennesket er både planteæder og kødæder.
En fødekæde med en kødæder, ser sådan ud:

De økologiske husdyr skal på græs om
sommeren. Så får de både godt foder og
frisk luft. De har også godt af at kunne løbe
og bevæge sig, som de har lyst til.
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Her kan du få mere at vide om de mest
almindelige dyr på økologiske landbrug.

Senere gjorde menneskene dem tamme for at
få kød, mælk, æg, skind eller uld.
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På den måde blev de til husdyr.

Der bliver også taget ekstra hensyn til dem,
hvis de skal være i stalden om vinteren.
jg`j\jX]
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Dyr, der spiser planter, kaldes for planteædere.
Vi har også dyr, der æder kød. De hedder
kødædere. Når du spiser kød, er du selv en
kødæder.

Det kunne være:
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