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  Tons 

  2 timer

Aktivitetstype:

Bliv havdyr

for en dag

  Tænk

#11



Vi tænker sjældent over, hvor vigtigt livet 

i havet er. For eksempel kommer cirka 

halvdelen af luftens ilt fra algerne i havet, 

og havet optager også en stor del af 

den CO2, som vi mennesker udleder. Til 

gengæld er vi i gang med at ødelægge 

livet i havet. Vi forurener det med 

plastikaffald, overfisker fiskebestandene 

og forurener havet med affald fra industri. 

Nu skal I selv prøve at være et havdyr, der 

bliver fanget i menneskets affald. 

Sk nk havet en  

 tanke. Det har  

 brug for det. 
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• ting til en forhindringsbane. 

I skal bruge:  

1. Vis billeder af dyr i den vilde natur, som er 
blevet fanget af menneskers affald. Det kan 
være plastik på stranden og i havet eller brugte 
fiskenet, som ikke bliver taget op.

2. Tal om, hvad I har set eller hørt om dyr, der 
er blevet fanget eller har spist affald fra 
mennesker.

3. Lav en forhindringsbane, som illustrerer livet i 
havet.

4. Gå sammen to og to.

5. Nu er I havdyr fanget i plastikaffald eller i et 
efterladt fiskenet.

6. Se, om I kan slippe fri.

Sådan bliver I havdyr for en dag: 
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Spørgsmål til refleksion 

 Hvordan føles det ikke at 
kunne bevæge sig og ikke 
kunne komme fri?   

 Tror I, at dyr i havet har 
samme muligheder som jer 
for at hjælpe hinanden med at 
komme fri?  

 Hvordan ville jeres hverdag se 
ud, hvis der ikke var nogen, 
som sorterede deres affald 
eller nogen, der kom og 
hentede det?  

 Hvor ofte tænker I på, 
hvordan dyrene og planterne i 
havet har det? 

 Hvordan ville I så selv ønske, 
at I boede, hvis I var havdyr?   

 Hvad kan I gøre for at passe 
bedre på livet i havet? 

Tag en snak efter turen: 

Videreudvikling af aktiviteten

I kan videreudvikle aktiviteten ved for eksempel at 
illustrere, hvordan I ønsker, livet i havet skal være. I kan 
tage udgangspunkt i en strand tæt på, hvor I bor. Her kan I 
undersøge, hvordan det står til med dyrenes levesteder. Kan I 
finde gode leveforhold for dyr i og omkring dette sted? Hvad 
kan I sammen gøre, for at det kunne blive endnu bedre? 

Ældre spejdere kan udfordres ved at bruge en hel dag på en 
weekendtur på at forsøge at udføre flere af aktiviteterne i 
dette hæfte, mens de er bundet sammen i et net. 
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Gå på opdagelse i de 
små dyrs verden

Bliv klog på biodiversitet 
og bæredygtighed

Lav frøbomber

Forvandl jer til det 
sejeste dyr i verden

Snup en artsdebat

Bliv havdyr for en dag

Mød skovens giganter

Bliv klog på 
bæredygtigt fiskeri

Byg et dyrehjem og 
lave vildere natur

Tag på natureventyr

Find biodiversiteten

Bliv artsambassadør

Gør naturen ren

Find spor i skoven
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