Odense den 26. april 2018
Ta’ med på Det Fynske Dyrskue
- vi har et godt tilbud til jer
Hvert år deltager mellem 7.000 og 8.000 skolebørn fra Fyn og Trekantsområdet på Det Fynske
Dyrskue. Det er et tilbud, vi giver gratis til skolerne, og hvert år glæder vi os over at se så mange
børn på skuet.
Det gør vi også i år, hvor vi håber at se jeres elever og lærere på Det Fynske Dyrskue:
fredag den 15. juni kl. 08.00 – 16.00
børn fra 0. – 10. klasse
deltagelse denne dag er gratis
Praktisk info:
•

Jeres adgangsbevis er medsendt dette brev. I skal blot påføre ansvarshavende lærers
navn, skolens adresse, telefon, stempel og antal på deltagere og klassetrin.

•

Der skal afleveres ét adgangsbevis for hver klasse, som deltager. I bedes selv kopiere
vedlagte adgangsbevis, i det antal I har behov for.

•

Dyrskueledelsen forventer, at de deltagende skoler kun medtager personale i nødvendigt
omfang.

•

Skulle der være spørgsmål, kan Marianne Neumann kontaktes på tlf. 6315 5411 eller på
mail: mn@patriotisk.dk.

•

Programmet er endnu ikke helt klart, men vil snart kunne ses på www.detfynskedyrskue.dk.

Venlig hilsen
Det Fynske Dyrskue

Marianne Neumann
6315 5411 – 4028 7868
E-mail: mn@patriotisk.dk

Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg, tlf. 6315 5411
www.detfynskedyrskue.dk

Et godt tilbud: Dyrskuet rundt med en rigtig landmand!
Igen i år har vi mulighed for at tilbyde guidede ture med en landmand. Tilbuddet er målrettet 3.-6.
klassetrin og koster 300 kr. pr. klasse. Er det noget for jer – så ring eller mail til os. Der er ofte rift
om disse ture, så fordelingen sker efter ”først-til-mølle-princippet”.
Rundturen starter i ”Børnenes Hus”, hvor en landmand byder velkommen og fortæller om dyrene
og aktiviteterne på dyrskuet, inden han tager børnene med rundt på pladsen. Turen varer ca. en
time. Der kan vælges mellem fire forskellige ture:
En tur blandt de store maskiner – besøg i maskinudstillingen
En maskinhandler fortæller om de forskellige maskiner, og hvad de bruges til. Udviklingen fra
ploven, der blev trukket af en hest, til nutidens moderne traktorer med GPS-udstyr,
computerstyring m.v., udviklingen fra sejlet/leen til nutidens computerstyrede mejetærskere etc.
Hvor meget kan man høste, pløje, så eller harve på en time? Børnene stilles en række opgaver i
relation til maskinerne.
En tur til køerne – besøg kvægudstillingen
En kvægkyndig fortæller om de forskellige racer, og hvad de bruges til. Hvor meget spiser og
drikker en ko/tyr på en dag? Hvor meget mælk producerer en ko i døgnet. Hvordan klargør og
bedømmer man en ko/tyr på dyrskuet? Hvilken race er den mindste, og hvilken race er den
største. Børnene stilles en række opgaver om kvæg.
En tur til de mange heste – besøg i hesteudstillingen
En hestekyndig fortæller om de forskellige racer, og hvad de bruges til. Kan man ride på alle
hesteracer? Kan man spise en hest? Hvad hedder verdens største hest, og hvad bruger man den
til? Hvad hedder verdens mindste hest, og hvad bruger man den til? Hvad spiser og drikker en
hest? Hvordan klargør man en hest til dyrskuet, og hvordan bedømmer man den? Børnene stilles
en række opgaver om heste.
En tur med fokus på sund mad – besøg i fødevareudstillingen
En fødevarekyndig fortæller om produkterne på skuet, og hvordan de anvendes. Hvad hedder de
forskellige grøntsager, og hvad bruger man dem til? Hvad sker der med grisen/koen, når den er
blevet slagtet? Hvad og hvordan skal man spise for at leve sundt? Børnene stilles en række
opgaver om fødevarer og sundhed.
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DET FYNSKE DYRSKUE DEN 15.-17. juni 2018
ADGANGSBEVIS FOR BØRN FRA 0.-10. KLASSE

Ansvarshavende:
Lærer:

_______________________________

Skolens adresse:

_______________________________

Tlf.:

_______________ ________________

Voksent personale/lærer

Skolens stempel

antal

Børn ___________Klassetrin
antal

Dette adgangsbevis gælder fredag den 15. juni 2018 kl. 08.00 – 16.00
Adgangsbeviset skal afleveres i udfyldt stand ved billetkontrollen! Det er kun gyldigt med
skolens stempel påført!

Til læreren: Husk kopi af adgangsbevis til eget brug.
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