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Du skal løse tre spørgsmål til følgende udstillinger:
Fjord og Hav
Skoven
Ådalen
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Fjord og Hav

Sådan løser du Bundskraberen

økolariet•undervisning

Kloakken		
Energiudstillingen
Taghaven

Spørgsmålene besvares ved at skrabe det rigtige felt, A, B eller C bort på
skrabe-arket, som hører med til Bundskraberen.
Når du skraber din løsning, kan du straks se, om du har svaret rigtigt.

Find rundt i udstillingerne
For at kunne svare på alle Bundskraberens spørgsmål skal du igennem hele udstillingen. Der er en plan over udstillingen bag på skrabepladen.

Storskærm neden for trappen:

1

Hvorfor dør fiskene og dyrene i fjorden,
når der er iltsvind?
A De kan ikke finde mad/føde
B De kan ikke ånde/trække vejret
C De kan ikke finde skjulesteder

Saltautomaten på væggen:

2

Hvor mange gram salt er der i én liter
vand fra Vejle Fjord?
A 20 gram
B 2 gram
C 200 gram

Det store akvarium:

3

Hvilken fisk fra fjorden findes i
Økolariets store akvarium?
A Rødspætte
B Gedde
C Sildehaj

Gå videre ind i skoven. Først er du under jorden, hvor du ser nogle af
dyrene, der lever i skovbunden eller gemmer sig under jorden. Senere er
du inde i skoven, hvor du kan se flere dyr, træer og skovarbejderens udstyr. Find svarene ved skurvognen, lydene i skoven og i brændestakken.

3.

Når du kommer ud fra skovhøjen, er der til venstre et lille vandløb, og
du kan se en film om ådalen. Du kan også læse om ådalen på faktaskærmen. Find svar ved vandløbet, i filmen og på faktaskærmen.

4.

Fra skoven kommer du ud i et stort åbent rum, hvor du kan se forskellige
måder at bruge vand på. Derfra går du ind i kloakken og følger vandets
vej til rensningsanlægget. Find svar ved vandforbrugerne under loftet i
det åbne rum, i rottehulen i kloakrøret og på den oplyste plakat.

5.

Gå til venstre op ad den grå trappe i forhallen til energiudstillingen,
hvor man kan blive klog på, hvor energien kommer fra, hvad vi bruger
den til, og hvilke konsekvenser energiforbruget har for klimaet. Start i
rummet med den store sol.

6.

På 1. sal ovenfor den grå trappe finder man Taghaven. Find svar ved at
læse på plancherne udenfor og se på bierne i kassen, der hænger inde
på gangen ovenfor trappen.
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2.

Skoven

Start med at gå ned ad den lysegrønne trappe i forhallen, der fører ned
til udstillingen “Fjord og Hav”. Find svar ved saltautomaten på væggen, i
akvarierne og i filmene på storskærmen.
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Du kan desuden følge vejledningen her:
1.

1

Skovarbejderens tøj og udstyr: 4

Hvor er der stål i skovarbejderens
tøj/udstyr som ekstra beskyttelse?
A I sikkerheds-hjelmen
B I handskerne
C I støvlerne

Lydene i skoven:

5

Hvad er det man kan høre, som hakker
på et træ i skoven?
A En flagspætte
B En skovarbejder
C Et egern

Brændestakken:

6

Hvilket løvtræ er med i skovarbejderens
brænde-stak ved skuret?
A Skovfyr
B Gran
C Ask

vejledning på bagsiden...
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1

Hvilken form har et naturligt vandløb?
A Det er helt lige
B Det er snoet
C Det danner en stor sø

Vandløbene og slusen:

8

I hvilken af de to åer kan vandet løbe
hurtigst?
A Den lige å
B Den snoede å
C Det løbet lige hurtigt

Storskærmen:

9

Hvad betyder ordet Vejle?
A Vejle betyder landevej
B Vejle betyder vadested
C Vejle betyder ådal

Toilet og lysavis under loftet:

10

Hvor mange liter vand bruger én
person om dagen til toilet-skyl?
A 2-3 liter
B 18-20 liter
C Ca. 25 liter

Rotterne i kloakrøret:

11

Hvor lever de fleste rotter i Danmark?
A I private hjem som kæledyr
B I gamle huse på landet
C I kloakkerne i byerne

Stort billede med skærme ved
udgangen fra kloakken:

12

Hvor ender spildevandet fra
Vejle Centralrenseanlæg?
A På vandværket
B I svømmehallen
C I åen og fjorden

Taghaven

Kloakken

7
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Energiudstillingen

Ådalen

Vandløbene og slusen:
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1

Solrummet:

13

Hvor får planter energi fra?
A Fra solen
B Fra vinden
C Fra Jorden

Væggen “Cool med joule”:

14

Hvor meget energi er der i en banan?
A 50 kcal
B 100 kcal
C 200 kcal

Familien Energnists hus:

15

Find vendepladerne. Hvad koster det at
tage brusebad 1 minut?
A Ca. 3 kr.
B Ca. 50 øre
C Ca. 1 kr.

Under glastaget:

16

Hvor vokser majgøgeurten?
A I skoven
B På engen
C På stranden

Planchen “Biodiversitet i byen”: 17

Bor der ræve i byen?
A Ja, det er let for dem at finde mad og
skjulesteder
B Nej, de bor kun i skoven
C Kun når de er faret vild

Kassen med bier i gangen:

Hvilken farve har bidronningen på
ryggen ?
A Grøn
B Gul
C Rød

18

