Bondgårdens djur
Språk: svenska, engelska, somaliska, arabiska, dari och tigrinja
4H brinner för att ge barn och ungdomar kunskap om djur och natur på ett enkelt, roligt och inspirerande
sätt. Att läsa fakta om alla djurslag som ofta förekommer på en 4H-gård, eller annan bondgård, är en rolig
och lärorik uppladdning inför ett studiebesök och bra att använda för uppföljning. 4H:s motto är nämligen att
”lära genom att göra” och vi vet att inlärning främjas genom en kombination av både praktik och teori.
Tillsammans med SVA har 4H tagit fram information om djurslagen häst, får, gris, ko, får, get och höns på
flera olika språk. Djurinformationen är ett av alla material som togs fram och som kan användas för att
skapa en djupare förståelse för samspel mellan djur, människa, miljö och såväl fysisk- som psykisk hälsa.

Hur kan materialet användas?
Djurinformationen avhandlar vad djurslaget äter, hur gamla de kan bli, hur deras matsmältningssystem fungerar, vilka svenska lantraser som finns, när de domesticerades, samt vad mamma, pappa och
barn heter. Detta gör det enkelt att använda materialet. Nedan följer några förslag på hur det kan användas.

Grupparbete
Tipspromenad

Skapa tipspromenad baserat på djurinformationen.

Quiz

Låt eleverna läsa in sig på djurslaget och skapa ett par frågor per djurslag som sedan ska användas i en
gemensam quiz.

Kahoot

Skapa en Kahoot som eleverna kan använda med djurinformationen som kompletterande studiematerial.

Enskilt arbete
Använd djurinformationen som studiematerial och låt eleven skapa sin egen presentation av djurslag som
hen valt.

Studiebesök
Många 4H-gårdar tar emot studiebesök och det är viktigt för organisationen att kunskapen om bondgårdens
djur och svenska lantraser förs vidare. Djurinformationen kan användas förberedande inför besöket och
med någon av aktiviteterna ovan bli en rolig återkoppling efter besöket.

Hur bokas studiebesök?
Studiebesök kan bokas genom direktkontakt med en 4H-gård nära dig.
På www.4h.se hittar du kontaktuppgifter till alla Sveriges 4H-gårdar.

