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Det man ved, og det man ser.....
En flok heldige skolebørn lavede kunst af naturens finurlige detaljer
I forbindelse med afviklingen af den internationale Land Art festival LANDSHAPE gik
Nationalpark Thy Klasseværelset sammen med de to lokale kunstnere, Anne Riis Bovbjerg
og Laura Mazanti, om at udvikle og afprøve undervisningsforløb til fagene billedkunst samt
håndværk og design.
Med støtte fra ”Børns møde med kunsten” blev der afsat ressourcer til at 10 klasser kunne
afprøve et forløb i ugerne op til festivalen og resultatet blev undervisningsforløbet: Det man
ved og det man ser: Hvide verden
‘Det man ved og det man ser’ henviser til, at forudsætningen for rigtigt at kunne se noget
ofte er at fokusere al sin opmærksomhed på én ting, én detalje. Opgaven består i at lade
børnene fokusere hele deres opmærksomhed på den specifikke detalje, og bruge den som
øjenåbner for landskabet. I forbindelse med LANDSHAPE gik kunstnerne og børnene
sammen på jagt efter mærkelige, interessante eller typiske objekter i naturen, i
nationalparken og i området omkring Hanstholm Fyr.
Se undervisningsforløbet her

Se Nationalpark TV's reportage fra børnenes LANDSHAPE workshop i Nationalpark Thy

Atten glade børn og to barnlige sjæle jagtede arter i Sennels
Jytte Gill fra Sennels Skole og Nationalpark Thy Klasseværelset samarbejder nemlig om den

bedste måde at udnytte skolens nærområde naturfagligt. Den 18. juni var 3. klasse derfor
en tur i mosen i Sennels.
Det blev til 16 forskellige arter og rigtig mange haletudser. Mosen rummer også
mærkværdige insekter, som stavtæge (Ranatra linearis) og almindelig døgnflue (Cloeon
dipterum).
”I løbet af dagen afprøvede vi måder at få eleverne til at huske navnene på dyr, arbejdede
med klasserumsledelse i uderummet, samt sortering og klassificering af dyr” fortæller Søren
Michelsen Krag fra Nationalpark Thy Klasseværelset. Erfaringer og arbejdsark bliver
selvfølgelig delt på http://nationalparkthy.dk/undervisning/.
Erfaringer og arbejdsark er relevante for alle der vil arbejde med vandhuller i og udenfor
Nationalpark Thy, for selvom arterne varierer fra vandhul til vandhul er principperne for en
god og givtig dag de samme.

MyreLiv
For nylig var hele Nors skole på udflugt for
at teste det nyudviklede
undervisningsforløb "Myreliv". Alle 190
elever, lærere og ledelse tilbragte dagen
sammen som myrer.
Se undervisningsforløbet her

Nyt fra den store verden......
Jo mere hitech vi bliver, jo mere natur har vi brug for. Det er budskabet fra Richard Louv,
amerikansk forfatter og journalist. I udsendelsen fortæller programvært på DR P1: Natursyn
Dorte Dalgaard om, hvordan dét at være ude stimulerer vores hjerner og evne til at lære.
Konklusionerne er tankevækkende og værd at høre for enhver med interesse i

undervisning, læring og natur.
Hør programmet her

Har du en reportage fra en tur i felten eller en historie fra Nationalpark Thy
Klasseværelset, så send en mail til bobim@danmarksnationalparker.dk.

Kommende arrangementer i NPT Klasseværelset
efteruddannelsesforløb uge 27
efteruddannelsesforløb uge 32
bioblitz arrangement 1. september

NPT Klasseværelset holder ferie fra fredag d. 3. juli til mandag d. 3 august, hvor
vi vender udhvilede tilbage til naturen med masser af nye historier at fortælle.
GOD SOMMERFERIE!
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