Brug af Havdragen Eddie besøger Danmark
i dansk og historie undervisningen i 3-5 klasse.
Anvendelse:
Havdragen Eddie besøger Danmark er et projektorienteret materiale til tværfaglig undervisning
mellem dansk, historie og natur & teknik i 3-5 klasse. Havdragen Eddie tager eleverne med på tur til
nogle af Danmarks største turistattraktioner – undervejs kan eleverne arbejde med forskellige
opgaver og aktiviteter inden for de forskellige fagområder.
Sigtet med materialet er at gøre undervisning om Danmark og danske turistattraktioner håndgribelig
og spændende. Der er gjort meget ud af, at eleverne føler sig hjemme i undervisningsmaterialet. Det
handler om noget de alle har hørt om og måske endda besøgt som f.eks. Tivoli og Kronborg.
Materialet om de forskellige attraktioner er samtidig ført ajour med nutiden, således at eleverne også
lærer, hvordan noget så dagligdags som Bluetooth Teknologi hænger sammen med Jellingstenene.

Formål:
I en global verden, hvor børn møder udenlandske turister i langt højere omfang end tidligere og
præsenteres for andre nationaliteter og kulturer i dagligdagen og på ferier, er det vigtigt, at eleverne
har kendskab til nogle af Danmarks største turistattraktioner og historien bag dem.
Set fra et erhvervsmæssigt perspektiv er turismen samtidig et betydningsfuldt erhverv i Danmark.
Med en beskæftigelse af knap 100.000 personer er turismen større end både landbrug og fiskeri.
Også i forhold til andre brancher er det et særligt kendetegn for turismen, at være et stort
eksporterhverv. Indtjeningen fra udenlandske turister overgår f.eks. værdien af tekstil og beklædning,
møbler og svinekød.
Bogen kan også anvendes som indgangsvinkel til noget af Danmarks mest spændende natur.

Materiale struktur:
Materialet består af en elevbog, en lærerintroduktion og opgaveforslag til enkeltelevopgaver,
makkeropgaver, gruppearbejde og ekstra opgaver.
o

Elevbogen beskriver 23 af Danmarks største turistattraktioner. Den gennemgående figur
Havdragen Eddie tager eleverne med på tur rundt i Danmark, hvor attraktionerne besøges og
undersøges i børnehøjde. Der lægges vægt på, at beskrive de for eleverne sjove og spændende
ting, så kreativiteten og nysgerrigheden stimuleres.
Til hvert afsnit i elevbogen findes der en kort fortælling med Havdragen Eddie, samt fakta bokse
med uddybende informationer. Bagest i bogen findes en oversigt med adresser og links til
attraktionerne, samt informationer om lignende attraktioner andre steder i landet.

o

For at lette arbejdet for læreren ligger opgaverne som enkeltark, der let kan kopiers.

o

Eddie the Sea Dragon findes også på engelsk.
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