
Livet i og ved vand er også science 
Planlagt tur til 2-Øren – brug af naturvejlederens ekspertise og input 

 

Kilde: pixabay.com 

Kategori: Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 
 

Fortællingen 

 Sanse/opdage -  så undersøge – så reflektere 

Turen med næste års kommende skolebørn og naturvejlederen.  

Dagen startede med en frisk gåtur og højt humør blandt spændte børn og voksne. Vi mødtes med 

naturvejlederen ved ”2-Øren”, som friskede os endnu mere op med en omgang morgengymnastik. 

Meget godt med lidt mere opvarmning… For derefter skulle vi lidt op af skråninger i krattet og 

finde os en pind til krabbefiskestang. Vi øvede os i at binde knob og fik sat klemmer på pindene. Vi 

lå eller sad på broen med vores krabbefiskestænger og forsøgte at få øje på noget i det urolige 

vand. Der var lidt vind og svært at se noget. Vi gjorde os nogle erfaringer med, hvordan krabber 

holder fast og slipper igen. Vi fandt også ud af, at spegepølse fungerer som madding, når ikke det 

er muligt at samle blåmuslinger til agn på stedet.  



Naturvejlederen fortalte om og viste os krabberne. Til sidst blev der tilberedt krabbesuppe. Vildt 

hvordan den skarpe kniv kunne skære lige igennem krabbeskjoldet. Alle smagte på suppen, som 

egentlig var en drikkesuppe, hvor de store dele blot havde været til at give smag. Mange syntes 

det var lækkert og nød en ekstra kop.  

Som sidegevinst skyllede der i mellemtiden en edderfugl op på land, der kunne undersøges. 

Desværre havde der i strid med reglerne samme morgen været nogle, der havde skudt edderfugle. 

En af de voksne havde samme morgen været på gåtur og set en flok blive skyllet ind på land et 

andet sted. Men spændende at have vingefang, fødder og næb mm. så tæt på og i hænderne.  

I højt humør oven på dagens oplevelser gik turen atter hjem til børnehuset. 

 

Fortællingen set med science briller 

 Vand er grundlag for alt liv 

 Jagt på dyr i fht. årstider dvs. årets gang og naturens rytme 

 Smags- og dufteoplevelser i fbm. tilberedning af fødevarer – fra natur til kultur 

 Krabbens (og edderfuglens) biologi 

 Fødekæde i havet – alle spiser alle 

 

Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber  
 Adfærdsbiologi - spis som en krabbe, bevæg dig som en krappe mv.  

 Holde krabber i et akvarie nogle dage. Studere deres adfærd – husk en luftpumpe og udskiftning af 

vand hver anden dag.  

 Løb, dans, hop mm indtil du er tørstig 

 Se Naturvejlederne Sønderborg´s katalog af tilbud på: 

http://www.houseofscience.dk/media/1963/katalog-for-boernehaver-2020.pdf 

F.eks.:  

 
 

 

http://www.houseofscience.dk/media/1963/katalog-for-boernehaver-2020.pdf


Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 

Kilde: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger 
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