GODT 200
GRATIS OPGAVER
OM VADEHAVETS
NATUR OG
KULTUR

LEG, LÆRING,
OPLEVELSER
OG FAKTA TIL
BØRNEHAVER
OG SKOLER

www.mitvadehav.dk

HVAD KAN DU MED
MIT VADEHAV?

START MED
DET SAMME – DU
BEHØVER IKKE
LOGIN

Med Mitvadehav.dk kan du
Finde ideer til aktiviteter, oplevelser,
lege og opgaver om Vadehavets natur
og kultur
Få faktaviden til både børn og voksne
Se spændende film og læse
baggrundsmaterialer
Klikke og printe ud, så er du i gang
arbejde Meget mere end blot
naturfagligt
arbejde med åben skole, hvor der
arbejdes hjemme-ude-hjemme
komme på kursus i, hvordan du bruger
Mit Vadehav
Alt er med afsæt i læreplaner og
Fælles Mål
Formål
Mit Vadehav har til formål at give børnehavebørn, skoleelever og
elever på ungdomsuddannelser viden om og kendskab til vadehavsområdet, mens der arbejdes med læreplaner og faglige mål.

LÆRING
MED NÆRHED
I ENESTÅENDE
NATUR OG
KULTUR

www.mitvadehav.dk

HVORFOR
ARBEJDE MED
VADEHAVET?

Enestående natur og kultur
Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde.
To gange i døgnet strømmer millioner af liter vand ind i Vadehavet og
skaber et dynamisk landskab og en enorm mængde føde for skaldyr,
krebs, fugle og sæler. To gange i døgnet tørlægges meget store
vadeflader og danner »det store ta’ selv bord« for dyrene på vaderne.
Vadehavet er rigt på dyreliv og et livsvigtigt område for en lang række
trækfugle på deres rejse.
Det foranderlige landskab og tidevandet har igennem århundreder
skabt en kultur, der tilpasser sig den barske natur, flod og ebbe,
stormfloderne og det flade landskab. Der er så mange gode historier
i Vadehavet.

Flotte udnævnelser
Vadehavets natur og kultur er grundlaget for udnævnelsen af Nationalpark Vadehavet, der dækker hele Vadehavet og store landområder
langs Vadehavets kyst.
Vadehavets enestående mangfoldighed, den naturlige dynamik og de
uforglemmelige oplevelser har sikret området en plads på UNESCOs
liste over verdensarv. Det betyder, at vores Vadehav er i liga med
Great Barrier Reef, Kilimanjaro og Grand Canyon. Vadehavet har, som
dem, enestående universel værdi.

Læring med nærhed
Ofte retter vi blikket mod andre steder på kloden for at finde de mest
spændende historier og fænomener, der motiverer børnene til læring.
Verdens højeste bjerge, de største iskapper, jordskælv, store folkevandringer, verdenskrige er emner, der motiverer.
Vores Vadehav byder på fortællinger om drabelige stormfloder, nogle
af verdens største fugleflokke, international skibsfart og Danmarks
største rovdyr gråsælen – for blot at nævne nogle af de mange historier fra området. Det skaber grundlaget for læring med en nærhed, der
ligger lige uden for døren.
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SÅDAN GØR DU …

Kom godt i gang
Opgaverne og materialerne på hjemmesiden ligger frit tilgængelige
for alle. Gå ind på mitvadehav.dk – så er du i gang. Alt er lige til at
hente, du skal ikke bruge login. På siden kan du finde opgaverne, kurser, besøgssteder, inspiration til lejrskoler, vidensbank og baggrundsviden om siden.

Brug opgavesøgeren
Med opgavesøgeren kan du søge i de knap 200 opgaver. Under Find
opgaver for børnehaver og skoler finder du en søgefunktion. Her kan
du filtrere de mange opgaver ud fra emneområde, periode, aktivitetet,
varighed, målgruppe og fag/læreplanstema. Når du er færdig med at
filtrere, står du tilbage med en liste over de opgaver, der har størst
relevans for jer.

Hver opgave har en lærervejledning
I hver opgave finder du en køreplan for, hvordan opgaven
gennemføres og der er links til faktaark, film og anden baggrundsmateriale. Du finder også inspiration til andre opgaver, der
supplerer den valgte opgave og du finder en liste med spændende
besøgssteder, der er relevante at besøge som en del af emnet.

På hjemmesiden finder du opgaverne frit
tilgængeligt. Du kan bruge opgavesøgeren
til at filtrere i de mange opgaver.

I KAN BRUGE
OPGAVERNE INDE
ELLER UDE
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SÅDAN ER
OPGAVERNE
BYGGET OP

Introopgaver og relevante emneområder
På hjemmesiden finder du en række introopgaver, hvor du kan arbejde
med de grundliggende emner i Vadehavet. Resten af opgaverne er
delt op i emneområderne:
•

Dyreliv og planteliv

•

Tidevand, landskab, vejr og klima

•

Vadehavets kulturhistorie, i vikingetiden, i 1600-tallet og i
efterkrigstiden

•

Vadehavet nu og frem, Vadehavets musik, kunst og litteratur, Vadehavet kan spises, Vadehavet som brand, UNESCO Verdensarv,
FN’s Verdensmål

Når eleverne starter på en ungdomsuddannelse kan de selv fortsætte
med at inddrage Mit Vadehav i undervisning med materialerne dertil.

Opgaverne er tilpasset
læreplanstemaer og Fælles Mål
Alle opgaverne du finder på mitvadehav.dk, er tilpasset læreplanstemaer for børnehaver eller Fælles Mål for skolen.

Også matematik, Billedkunst, dansk
og Kulturelle udtryksformer …
Du finder ikke kun naturfaglige opgaver. Mange læreplanstemaer for
børnehaver anvendes, og til skoler er der også opgaver til historie,
madkundskab, kristendom og andre fag. Det giver jeres team mulighed for at lave spændende, tværfaglige forløb.

Der er opgaver til både inde og ude
Langt de fleste af opgaverne kan du bruge hjemme i børnehaven eller på
skolen indenfor eller udenfor. Du kan nemt tilrettelægge et forløb, hvor
I arbejder hjemme, så ude ved Vadehavet og derpå følger op hjemme.
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TA’ UD I
NATIONALPARK
VADEHAVET

BESØGSSTEDERNE
ER KLAR TIL
AT TAGE IMOD
JER!

Få en spændende dag
ved Nationalpark Vadehavet
I kan med fordel supplere enkeltstående opgaver eller hele forløb
med et besøg i Nationalpark Vadehavet på et af de mange besøgssteder, der samarbejder om mitvadehav.dk. I møder dygtige og engagerede formidlere, der giver børnene læring på stedet – læring, som I
kan bringe hjem og arbejde videre med i børnehaven eller på skolen.
Under hver opgave finder du forslag til besøgssteder.

Børnene ud af de daglige rammer
Når I flytter børnene ud af huset en dag, skærper det deres appetit på
læring. Og formidlerne har fokus på, at formidle naturen og kulturen
i Vadehavet både aktivt og motiverende, så alle får læring og gode
oplevelser med sig hjem.

KURSUS
ER EN GOD IDÉ
- IKKE ET KRAV!
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TA’ PÅ KURSUS

Du kan lære meget mere på vores kurser
På vores kurser om Mit Vadehav lærer du, hvordan du bruger opgaverne i din hverdag. Vi bruger en dag på et af besøgsstederne, hvor
vi gennemgår hjemmesiden og opgaverne. Du får baggrundsviden om
naturen og kulturen i Vadehavet samt inspiration til hvordan du selv
kan tilrettelægge et kortere eller længere forløb med udgangspunkt i
Mit Vadehav. Du kommer på vaden og afprøver nogle af opgaverne og
så får I du ”slik” under neglene i den fantastiske natur i Vadehavet.
Kurserne er gratis, det koster kun dine timer samt transport til og fra kurset. For hver kursist hører der nogle få forpligtelser til i tiden efter kurset.

Børnehaver forpligter sig til at
•

Sende 1–2 pædagoger på et heldagskursus

•

Pædagogerne får afsat tid til at hente materialer fra mitvadehav.dk

•

Børnehavebørnene arbejder med aktiviteter fra mitvadehav.dk

•

Børnehaven eller børnehavegruppen besøger marsken, vaden
eller et af besøgsstederne sammen med en formidler.

Skoler forpligter sig til at
•

Sende 1–2 pædagoger eller lærere på et heldagskursus

•

Klassen eller årgangen arbejder med opgaver fra mitvadehav.dk

•

Klassen besøger marsken, vaden eller et af besøgsstederne
sammen med en formidler.

Kursus er ikke et krav
Du behøver ikke tilmelde dig et kursus for at bruge materialet på
mitvadehav.dk.

Hvornår?
Du finder datoer og tilmeldingsskema på mitvadehav.dk under menupunktet Kurser.

www.mitvadehav.dk

HVEM STÅR BAG?

VADEHAVETS
FORMIDLERE
STÅR BAG

Nationalpark Vadehavet
Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningstilbud
for skoler og børnehaver.

Vadehavets Formidlerforum
Mit Vadehav er udviklet af Vadehavets Formidlerforum som er et samarbejde mellem natur- og kulturinstitutionerne i vadehavsområdet.
Formålet med Vadehavets Formidlerforum er at styrke og samle
natur- og kulturformidling i vadehavsområdet.

I samarbejdet deltager
Vadehavscentret
Myrthue – Natur, Kultur & Læring
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Naturstyrelsen Vadehavet
Naturvejledning Fanø Kommune
NaturKulturVarde
Vardemuseerne
Museum Sønderjylland
Sydvestjyske Museer
Tønnisgård Naturcenter
Ribe VikingeCenter
Naturstyrelsen Blåvandshuk
Naturvejledning Tønder Kommune
Nationalpark Vadehavet
Læs mere om Vadehavets Formidlerforum på vadehav.dk og
Nationalpark Vadehavet på nationalparkvadehavet.dk.
Mit Vadehav er udviklet med støtte fra Friluftsrådet og
Nationalpark Vadehavet.

KONTAKT

HELLE HOVMAND-RASMUSSEN
Projektkoordinator
www.mitvadehav.dk
heh76@esbjergkommune.dk
+45 6170 4339

KIRK & KLØGT

