Havet kalder…
Mit Vadehav er et spændende tilbud til alle de børn, der bor tæt på
det danske vadehav. Vadehavet er måske Danmarks mest unikke
landskabstype og rubriceret som verdens naturarv.
Men også Danmarks andre kyster er værd at beskæftige sig med.
Dygtige naturformidlere fra Mit Vadehav projektet har lavet en
hjemmeside med masser af gode naturaktiviteter om havet i
almindelighed og vadehavet i særdeleshed. I dette lille opslag har de
samlet de ideer, som også børn i resten af landet kan have glæde af.
Tag et kik på www.mitvadehav.dk og få inspiration til et forløb om
havet.
Find evt. denne folder på www.gronnespirer.dk
så kan I lettere klikke på de forskellige links

Dyrelivet ved havet
Lær om strandkrabben
Ved havet kan man møde krabber. Strandkrabben er meget almindelig. Den spiser alt, hvad
den kan komme i nærheden, og mange andre dyr spiser gerne strandkrabben. Derfor
gemmer den sig gerne mellem blåmuslingerne, som giver god beskyttelse. Når krabben
vokser, skifter den skjold 5 - 10 gang i løbet af de første to år. Det er en farlig fase for den
ubeskyttede krabbe.
Man kan kende forskel på han- og hunkrabber ved at se på halens underside. Hankrabbens
hale er spids, mens hunkrabbens er rund. Hunnen går med sine æg under halen.
I kan finde sjove aktiviteter om krabber til brug hjemme i børnehaven og ude ved havet.
Print bl.a. et farvelægningsark med krabben og mange andre malebøger om havet her:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/det-store-ta-selv-bord/mit-vadehav-malebog.aspx
Sandormen og børsteormen
Har I været ved stranden, kender I sikkert også sandormens små tuer. Sandormen og
børsteormen er meget almindelig på sandbund i Danmark
Læs om Sandormen Pølle og Børsteormen Frønse i den dejlig fortællebog lige til at printe
og studere før I taget til havet og finder sand- og børsteorme:
http://www.mitvadehav.dk/media/47113/børsteormenfrønse%20og%20sandormenpølle.pdf
Lær om hjertemusling og blåmusling
Hjerte- og blåmusling er meget almindelige . Hjertemuslingen lever nedgravet og
blåmuslingen lever i større grupper i muslingebanker, oven på havbunden. Lær om
muslinger før I tager på tur til havet. Læs om Frøken Hjerte og Hr. Blå før I tager på tur:
http://www.mitvadehav.dk/media/47364/hjertemuslingenfrøkenhjerteogblåmuslingenhrbl
å.pdf
Se på fugle, find fuglefjer og lav et havbundsbillede
Fugle er der naturligvis også ved havet. I kan samle fjer ved kysten eller helt andre steder.
Fuglenes fjer er lavet af horn og dannes i huden ligesom hår. Der er flere forskellige typer af
fjer: halefjer, svingfjer, kropsfjer og dun. Tag på tur, kig på fugle og saml fjer.
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/det-store-ta-selv-bord/find-fuglefjer-se-paa-fugle-oglav-en-uro.aspx

Livet i havet
Lær om havet mens I tegner og maler
Mange børnehavebørn bruger en del tid på at farvelægge kopiark – hvorfor ikke lære om
havet imens? PÅ hjemmesiden kan I printe kopiark med dyr og planter, der lever i og ved
havet
Dyrene og planterne optræder også i fortællebøgerne og faktaarkene. Se mere her:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/det-store-ta-selv-bord/mit-vadehav-malebog.aspx
Hvem æder hvem - Fødekæder i havet
Snak om, hvem der æder hvem i havet. I kan bruge arket om fødekæder, når I taler om,
hvad en fødekæde er, og hvem der æder hvem. Er vi også selv med i en fødekæde? Hvem
spiser vi? Er der nogen der æder os? Hvad sker der hvis fødekæden går i stykker? Hvordan
passer vi på at fødekæden ikke går i stykker? Leg fødekædelegen, læg puslespil og lav en
flot fødekædeuro i børnehaven. Se mere her:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/det-store-ta-selv-bord/hvem-aeder-hvem--foedekaeder-i-vadehavet.aspx
Billedlotteri, vendespil og samtalekort med Vadehavets dyr
Spil vendespil eller billedlotteri med billeder af havets dyr eller brug billederne som
samtalekort. Der er kort og plader lige til at printe. Se mere her:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/det-store-ta-selv-bord/billedlotteri-vendespil-ogsamtalekort-med-vadehavets-dyr.aspx
Fra lavvande til højvande - Tidevand - hvad er det?
Tidevandet er svært at forstå. Hvor forsvinder alt vandet hen, og hvorfor flytter det sig?
Tidevandet kan man opleve ved alle danske kyster, men nogle steder mere end
andre. Hvis I har mulighed for at sætte en målestok i havet og følge udviklingen
over nogle timer, kan I måske opleve tidevandet direkte, men I kan også lede
efter tegn, på, at havet flytter sig. Se mere her
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/tidevand-og-landskab/
tidevandsleg.aspx
Leg med diger
Nogle steder i Danmark bygger man diger for at undgå havets skader
når havet kommer ekstra tæt på. I kan også lege med diger derhjemme:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/tidevand-og-landskab/lav-et-digeeksperimentarium.aspx

Kunst ved havet
Lav relieffer eller uroer af opskyl
Når det er højvande eller stormflod bringer havet mange sjove ting af både naturmaterialer
og affald med sig ind på digerne og forlandet. Den linje, hvor dette samler sig kaldes
opskylslinjen. Her kan man se, hvor vandet engang har stået på sit højeste. Tag ud på tur,
saml ind, tag derefter hjem og lav relieffer eller uroer af det, I fandt. Se mere her:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/tidevand-og-landskab/lav-relieffer-eller-uroer-afopskyl.aspx
Landart ved Vadehavet
Landart er kunst i naturen af naturens egne materialer. Børnene laver alene eller i grupper
kunstværker af det, de kan finde på vaden eller marsken. Værkerne fotograferes og udstilles
i børnehaven. Se mere her:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/tidevand-og-landskab/landart-ved-vadehavet.aspx
Kunstnernes himmel
Når I ser ud over havet, bliver I måske opmærksomme på himlen og lyset. Det er der i hvert
fald mange malere, der gør. Find kunstværker af Emil Nolde, Krøyer, Anna Anker og andre,
og lad børnene fortælle om billederne. Mal selv billeder af himlen over havet. Udstil jeres
billeder i børnehaven. Se mere her:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/tidevand-og-landskab/emil-noldes-himmel.aspx
Lav et havbundsbillede
Lad børnene samle muslingeskaller ved vaden og lav havbundsbilleder i børnehaven.
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/det-store-ta-selv-bord/lav-et-havbundsbillede.aspx
Lav billeder med planter
Lav ”klisterbilleder”, hvor I samler planter og sætter dem fast på papstykker
med dobbeltklæbende tape og lav gnidetryk af planterne I finder, når I er på
tur ved havet. Se mere her:
http://www.mitvadehav.dk/opgaver/tidevand-og-landskab/
lav-billeder-med-planter.aspx

Find mere viden og flere ideer på www.mitvadehav.dk

