
 

Kend din Nationalpark Vadehavet 

Vadehavets skjulte dyr  
2. kl. 

 

- en naturlig del af Vardemuseerne 

 

 

Til læreren 

Nationalpark Vadehavet er en del af Varde Kommune. Vadehavet er populært sagt 
verdens største buffet som hvert år "bespiser" mellem 10-15 millioner trækfugle. I 

forløbet arbejder vi med det dyreliv som er grundlaget for alle fuglene m.m. 

 

Vadehavets skjulte dyr  

Indhold 

Kender du Strandkrabben hr. Skjold, Sandormen Pølle og børsteormen Frønse? De 
lever alle i Vadehavet og i dette forløb skal eleverne undersøge vaden og få viden om 
dyrenes liv her.  

Vadehavet er udpeget til både nationalpark og verdensarv, fordi det er et stort ta' selv 
bord i verdensklasse for de millioner af fugle, der hvert år trækker igennem. I dette 
forløb vil eleverne komme til at fordybe sig i de dyr, der udgør menuen på ta'selv 

bordet.  

Vadehavet strækker sig helt fra Holland og Tyskland i syd til Ho Bugt i Varde 
Kommune i nord.  

Fælles Mål 
Natur og teknologi - efter 2. klasse 

Undersøgelse: 

• Eleverne kan udføre enkelte undersøgelser med brug af enkelt udstyr 
• Eleverne har viden om enkelte undersøgelsesmetoder. 

  

• Eleverne kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur 
• Eleverne har viden om dyr og planter og svampe. 

 
Kommunikation: 

• Eleverne kan fortælle om egne resultater og erfaringer 

• Eleverne har viden om enkelte måder til at beskrive resultater 
 

• Eleven kan mundtlig og skriftlig anvende enkle fagord og begreber 

• Eleven har viden om enkle fagord og begreber 

 

 

 

 

 



Før - Hjemme på skolen 

I forbereder jer ved at bygge en vadeslæde, tale om Vadehavets fødekæder og ved at 

arbejde med "hjemme" opgaverne i "Lær om strandkrabben, "Lær om børsteormen og 
sandormen" og "Lær om hjertemusling og blåmusling" fra www.mitvadehav . Her er 

små fortællebøger, faktaark, malebogsider mv.  

Opgaverne finder i her 

 

Byg en vadeslæde: 

http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-34/ 

"Lær om strandkrabben": 
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-32/ 

"Lær om sandorm og børsteorm": 
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-30/ 

"Lær om hjertemusling og blåmusling": 
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-48/ 

Vadehavsmalebog: 
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-17/ 

Se også under "Materialer". 

 

På dagen - Ved Vadehavet i Ho 

Med greb og vadeslæde går vi på jagt efter det skjulte dyreliv i Nationalpark 

Vadehavet.  

I vaden finder vi sandorme, muslinger, snegle og krabber - og opdager, hvor rigt livet 
er i det landskab, der tørlægges to gange i døgnet ved lavvande.  

Vi fordyber os i de enkelte dyr og kommer omkring Vadehavets fødekæder.  

 

Efter - Hjemme på skolen 

I arbejder videre med "efter"opgaverne i "Lær om strandkrabben", "Lær om 

hesterejen", "Lær om børsteormen og sandormen" og "Lær om hjertemusling og 
blåmusling" fra www.mitvadehav.dk.  

Se mere under "Materialer". 

 

Varighed af undervisningsforløb 

NaturKulturVarde forventer, at klasserne forbereder sig godt i ugerne inden besøget, 
og ligeledes arbejder videre efter besøget, så husk at sætte god tid af til dette forløb i 

årsplanen. 

 

http://www.mitvadehav/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-34/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-32/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-30/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-48/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-17/
http://www.mitvadehav.dk/


 

 

Tid og sted 

Sønderballevej Ho, 6857 Blåvand (P-pladsen ved Langli Ebbevej) 

Besøgene ude ved Vadehavet foregår fra midt april til slut maj. Booking foregår via 
www.viinaturskolen.dk.  

Besøget ved Vadehavet varer ca. 2,5 timer. 
 

Husk praktisk påklædning efter vejret inkl. godt fodtøj – gummistøvler er absolut det 
bedste. 

 

Materialer 

Her finder du links til relevante før- og efter-opgaver fra undervisningsmaterialet på 

MitVadehav.  

Undervisningsportalen : 

http://mitvadehav.dk/ eller http://undervisning.danmarksnationalparker.dk 

Vadehavets fødekæde: 

http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-22/ 

Byg en vadeslæde: 

http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-34/ 

"Lær om strandkrabben": 
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-32/ 

"Lær om sandorm og børsteorm": 
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-30/ 

"Lær om hjertemusling og blåmusling": 
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-48/ 

Vadehavsmalebog: 
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-17/ 

http://www.viinaturskolen.dk/
http://mitvadehav.dk/
http://undervisning.danmarksnationalparker.dk/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-22/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-34/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-32/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-30/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-48/
http://mitvadehav.dk/find-opgaver/mv-taselvbord-17/

