
 

 

 
STEN-DOMINO 
 

Gennem denne øvelse får eleverne erfaring med at kigge på sten, beskrive sten og finde sten, som 

er ens. De øver samarbejde, iagttagelsesevne og får en forståelse for diversiteten af sten i 

Danmark.  

 

Færdigheds- og videnområder: N/T: Naturen lokalt og globalt  

Klassetrin: 0.-2. klasse  

Lokalitet: Et sted med sten  

 

FORBEREDELSE 

Det anbefales, at I hjemme i klassen har spillet domino, så eleverne kender spillet. Når I er på 

lokaliteten anbefales det, at I lægger et par sten-dominobrikker for at vise eleverne, hvordan spillet 

spilles. 

 

SÅDAN GØR I 

 Tag eleverne med ud til et sted, hvor der er sten, fx en strand. Eleverne inddeles i grupper 
af 2- 6 elever. 
 

 Eleverne skal nu ud i grupperne og finde sten, der passer sammen ligesom dominobrikker. 
Én sten-dominobrik består af to sten, som man lægger i forlængelse af hinanden. Dermed 
er hver ende af sten-dominobrikken forskellig - ligesom en rigtig dominobrik.  
 

 Eleverne i gruppen skiftes til at lægge en sten-dominobrik, dvs. to sten, hvoraf den første 
sten matcher den sidste sten, som er blevet lagt af en anden elev, og den anden sten er en 
ny sten. 
 

 Når en sten-dominobrik er lagt, løber den næste elev ud – og skal dermed huske 
udseendet af den sidst lagte sten. De andre elever kan hjælpe med at beskrive stenen, 
mens eleven leder. 
 

 Øvelsen kan fx gøres på tid. Saml op efterfølgende og tal om de forskellige sten, man kan 
finde i Danmark. Hvordan ser de ud? Hvordan er de forskellige – og hvorfor mon? Tal med 
eleverne om, at stenene er kommet hertil med store gletsjere og smeltevand, og at stenene 
derfor kan komme fra fx både Norge og Sverige. 

  

 Hvis I har en lup til rådighed, kan eleverne studere stenene nærmere.  



 

 

 

MATERIALER OG GREJ 

Evt. lupper og evt. et kort eller en globus til at vise, hvor stenene kommer fra.  

 

IDÉER TIL KOMBINATION MED ANDRE FAG OG VIDERE ARBEJDE 

I kan finde flere aktiviteter til et forløb om sten, fx stenbingo, på Istidsrutens hjemmeside. 

Kombinér aktiviteten med andre fag. Lav matematik med sten på stranden, fx kan I lave 

regnestykker med sten, eller I kan øve geometri ved at bygge mønstre med sten. Byg tårne af 

sten. Mal på sten. Lav digte eller historier om sten, I har fundet. Beskriv hvordan en sten ser ud.  

Book et undervisningsforløb med en formidler. Se mere på Istidsrutens hjemmeside.  

 

 

 


