Fang en krabbe

Prøv at fang en krabbe med:
madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger)
net, snor eller fiskesnøre
klemme
spand eller akvarium med vand
Sådan fanger du en krabbe
Få fat i nogle små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger og brug det som madding. Bind en lang snor godt fast om en
klemme. Sæt maddingen fast i klemmen og smid den ned i vandet til den rammer bunden. Du kan godt flytte snoren lidt en
gang imellem, hvis du ikke får bid! Når du mærker, at krabben hiver i snoren, trækker du den langsomt op af vandet. Du
Kan sætte et net under den, så den ikke falder i vandet igen. Når du har fanget krabben, kan du putte den ned i din spand
eller i et akvarium med vand og tang. Så kan du sidde og holde øje med den og se, hvad den laver.
Se hvor mange krabber du kan fange, men husk at krabber er levende dyr. Kom aldrig for mange i din spand og luk
krabberne forsigtigt ud igen, når du ikke vil se på dem mere.
Du kan se forskel på en han- og hunkrabbe, når du vender dem om. Husk at holde krabben, så den ikke kan nappe dig med
sine klosakse. Bagerst på skjoldets underside er der en lille trekant. Det er en slags hale. Hvis halen er bred og har mange
led, er det en hun. Hvis halen er smal og har færre led (ofte 3 led), er det en han.
Husk redningsvest!

Lav dit eget strandakvarium

Du skal bruge:
4 grene
en gennemsigtig pose
et fiskenet
Sådan laver du dit eget strandakvarium
Der er mange spændende dyr og planter på det lave vand på stranden og havnen. Hvis du ikke har en stor spand eller balje
kan du lave et særligt akvarium.
Sæt 4 grene ned i sandet og fold en gennemsigtig pose udover grenene, så du har en slags akvarium. Se
Tegningen. Størrelsen af akvariet afhænger af posens størrelse. Fyld posen med vand og tang.
Brug et fiskenet til at fange forskellige ting i vandet og læg dem ned i posen med vand. Se hvor mange forskellige ting du
kan fange, men husk at lukke alt sammen ud igen, når du ikke vil se på det mere – og få posen med hjem.

Brug dine sanser!

Ved vandet får du masser af oplevelser - du skal bare bruge dine sanser. Hvis du koncentrerer dig om én af dine sanser ad
gangen, når du er på en strand eller havn, bliver dine oplevelser meget stærkere.

1.
Synssans: Se…
Find en god plads i skjul. Vær stille og giv dig selv masser af tid. Læg mærke til hvad der sker omkring dig og skriv det ned.
Fortæl dine venner eller familie, hvad du har set.

2.
Høresans: Lyt...
Luk øjnene og læg mærke til naturens lyde. Hvor mange lyde er lavet af mennesker? – af dyr? – af naturen?
Fortæl dine venner eller familie, hvad du har hørt.

3.
Lugtesans: Duft…
Ved vandet er der mange dufte fra havet, tang, strandblomster osv. Hvad lugter godt? Og hvad lugter skidt?

4.
Følesans: Mærk…
Prøv at samle noget op fra stranden eller havnen og mærk på det. Find en musling, noget sand, en opskyllet vandmand osv.
Hvad mærkes rart? Og hvad mærkes ulækkert?

5.
Smagssans: Smag (Ikke spise - spyt alt ud igen)
Smag på forskellige ting ved vandet, men spis og smag aldrig på noget, du ikke ved, hvad er. Smag på salt, bidende stenurt
og strandkål. Hvad smager godt? Og hvad smager skidt?

Leg med sanserne

Fotokonkurrence
Tag billeder af planter og dyr ved stranden eller havnen med din mobiltelefon eller dit kamera. Hvem finder flest forskellige
dyr og planter? Lån evt. en bog på biblioteket, så du kan læse om de ting, du fotograferer.
Kims leg
En af jer skal være Kim. Kim skal finde 5 ting på jorden, som han/hun lægger på et håndklæde.
I andre løber ud og finder de samme 5 ting. Den der kommer først tilbage med de rigtige ting
har vundet. I kan skiftes til at være Kim. Samme leg kan laves med lugte, hvor I skal finde de ting,
som I lugter til. Kim finder altså nu 5 ting, som I andre skal lugte til. Men I må ikke se dem.
Så husk at have bind for øjnene. Herefter skal I alle ud og finde tingene.
Strandkunst
På stranden kan du lave dit helt eget strandbillede. Prøv at samle nogle ting på stranden og lav et billede i sandet med
tingene. Tang kan være hår, skaller med huller kan være øjne osv. Billedet kan vise et eventyr, en historie eller en sang,
som du kender. Lad de andre gætte, hvad billedet forestiller. Du kan bygge en masse forskellige ting med sand. Du kan
bygge slotte, figurer eller forskellige dyr.

Lav et lydkort
Medbring papir og blyant på stranden eller havnen. Når du sidder derude skal de tegne et lydkort.
Du skal tegne hver lyd du kan høre, i den retning og afstand de mener lyden kommer fra.
Sammenlign dit lydkort med dem du er sammen.

Lav din egen stranduro

Du skal bruge:
skaller samlet på stranden
tråd eller fiskesnøre
en pæn og sjov gren (evt. troldhassel eller krølpil)
lim eller boremaskine
Sådan laver du en stranduro
Du kan nemt lave en uro af de ting du finder på stranden ved at hænge dem op i en flot gren.
Find en masse forskellige skaller på stranden.
Få en voksen til at bore hul i skallerne, og sæt så en sytråd i dem. Du kan alternativt bruge klistrebånd til at sætte skallerne
fast. Lav trådene i forskellige længder og bind dem fast i en flot gren. Hvis du hænger skallerne tæt ved hinanden, kan de
Lave deres egen klirrende musik, når vinden blæser på dem. Hæng din nye uro op i loftet.
Du kan også lave et muslingelys ud af dine skaller
Find nogle store flotte muslinger. Dryp stearin fra gamle stearinlys ned i muslingen
Når muslingen er fyldt sættes en lille lysvæge i. Når stearinen er størknet, kan du tænde lyset.
Husk at stille dit muslingelys på en overfalde som ikke er brandbar.

Lav dit eget strandpostkort

Du skal bruge:
karton
saks
kuglepind
dobbeltklæbende tape eller en limstift
små ting fra stranden
sand
Du kan på samme måde lave bordkort, brevpapir, billeder etc.
Sådan laver du dit eget strandpostkort
Klip karton i den størrelse, som du ønsker postkortet. På den ene side kan du skrive din besked med adresse
og frimærke. På den anden side kan du lave dit billede. Klæb denne side til med dobbeltklæbende tape eller en limstift.
Find nogle ting på stranden og læg dem pænt på den klistrede side til du synes, at den er rigtig flot.
Drys så sand over motivet til siden ikke klistrer mere. Resten af sandet pustes af. Du har nu dit helt eget postkort.
Du kan også farve postkortet i forskellige farver ved at presse planterne fra stranden, mod kartonet, så saften kommer ud.
Du kan gnide mønstre og tegne større ting, men ikke småting.
Vidste du at søstjernen
…hvis den mister en af sine 5 arme vokser der en ny arm ud.
…Søstjernen har en flad krop, der er trukket ud i fem arme.
…Den har en over og underside men ikke en forende og en bagende.
…Den har heller ikke et hoved, men munden sidder på undersiden af kroppen midt mellem de
5 arme. Søstjerner arme er normalt 6-7 cm lange, men de kan blive op til 25 cm.

Lav dit eget tangbillede

Du skal bruge:
1 flad bakke/balje
Almindeligt hvidt papir
Gazebind/en gammel klud
Tørre aviser
Tunge bøger
Indsamling af tang
Saml forskellige typer tang op på stranden.
Hæld saltvand i bakken.
Læg et stykke hvidt papir i bakken.
Udvælg nogle flotte stykker tang.
Læg dem på papiret og bred det ud.
Tangen skal ikke ligge i et for tykt lag.

Lav billedet færdigt
Løft forsigtigt billedet op og lad vandet løbe af.
Læg billedet på en avis.
Put et stykke gazebind/en gammel klud over tangen.
Læg en avis ovenpå.
Billedet sættes i pres mellem et par tunge bøger.
Skift de våde aviser hver dag.
Når tangen er tør og sprød fjernes gazen og tangbilledet er færdigt.
Vidste du?
…at tang vokser ofte på lavt vand da der her er nok lys til at leve.
…at tangen har forskellige farver alt efter hvor dybt vand, den vokser i. Tæt på land er tangen grøn, så bliver den brun og
på det dybeste vand er tangen rød. Tangen har tilpasset sig lysforholdene, så den røde tang bedre kan udnytte de få
solstråler, der trænger ned igennem de mange meter vand.

