Naturvidenskabsfestival Uge 39 2014 I Madsby Legepark
Et inspirationshæfte til Førskoleelever i Fredericia Kommunes daginstitutioner. Lavet
af udvalgte talentelever fra indskolingsklasser fra skolerne i Fredericia Kommune.
God fornøjelse
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Emne

Affald 1

Hvad

Gæt hvilket billede, der ikke passer
Hvad kan man lave ud af dåser og
plastikflasker?

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad bruger man med en dåse til?
Hvad bruger man en plastikflaske til?
Hvad gør man ved dem, når de skal smides ud?
Hvor smider man affald ud?
Materialer

Bilag med opgaver – derudover kan tage
tingene med fysisk, så børnene kan mærke dem

Praksis

Samtale med børnene, hvor de får lov at mærke
og undre sig

Evaluering

Børnene kan tegne tegninger af, hvad man skal
gøre at de tomme dåser og flasker. Der kan
laves en udstilling, hvor børnene kan tegne små
skilte.

Emne

Affald 2

Hvad

Sortering af affald

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene:
Hvad gør man derhjemme, når man smider
noget ud?
Hvor ender skraldet henne, når skraldemanden
tager det?
Kan man bruge noget af skraldet? Til hvad?
Hvad sker der med f.eks papir, når det bliver
genbrugt? Hvad bliver det til?
Se på billeder af genbrugspladsen

Materialer

Kasser med billeder – se eks.
Forskelligt affald
Billeder af genbrugspladsen

Praksis

Kasserne og affaldet stilles med afstand i
mellem. Børnene skal tage et stykke affald og
løbe ned til kasserne og lægge det rigtigt i.

Evaluering

Kan vi sortere vores affald i institutionen?
Kasser kan bruges til grovsortering i
institutionen, hvis der ikke allerede bliver
affaldssorteret.

Emne

Affald 3

Hvad

Nedbryder-zoo

Hvem og hvor lang Daginstitution
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad gør man derhjemme, når man smider noget ud?
Hvor ender skraldet henne, når skraldemanden tager det?
Kan man bruge noget af skraldet? Til hvad?
Hvad sker der med f.eks papir, når det bliver genbrugt? Hvad bliver
det til?
Se på billeder af genbrugspladsen
Materialer
Fælder: kartoffelfælde m.m
Glas med huller i låget, terrarium eller et gammelt akvarium
Gennemsigtig kompostbeholder eller ormekuvette
Blade, jord, frugtrester, sprayflaske med vand
Plastikbakker eller spande
Insekter og orme fundet på legepladsen eller i skoven.
Praksis

Evaluering

Børnene skal indrette forskellige terrarier og glas til deres insekter.
Når de har fanget deres insekter, skal de lægge mærke til, hvor de
fangede dem. Så de kan indrette deres bo ligesom i naturen.
Børnene kan lave små kort til dyrene og sammen med en voksne
finde ud af, hvad det spise, hvad det hedder, kan det noget sjovt?
Og hvad børnene ellers kan komme i tanke om.
Børnene kan præsentere deres zoo for hinanden og fortælle, hvilket
dyr de har fanget, og hvad de har fundet ud af om dem.

Emne

Affald 4

Hvad

Kop ud af mælkekarton

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad bruger man til at drikke af?
Kan man bruge andre ting end en kop, flaske m.m?
Kan man lave sin egen kop?
Kan man lave en kop ud af papir? Eller et gammelt
mælkekarton
Materialer
Rengjorte mælkekartoner
Papir
Vand, saftevand evt. varme drikke/suppe

Praksis

Børnene skal folde kruset ud fra vejledningen – selve
monteringen skal der måske bruges voksenhjælp til.
Kop lavet af alm. papir kan holde koldt vand – kop lavet af
mælkkarton kan holde varme drikke

Evaluering

Samtale med børnene:
Kunne det lade sig gøre?

Emne

Affald 5

Hvad

Dåsekast

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Kan man bruge skrald til at lege med?
Hvilke lege kan I finde på?
Materialer

Rengjorte dåser
Ærteposer

Praksis

Børnene skal skyde til måls efter dåserne. Man kan
tælle point – et point pr. dåse
Den der får flest har vundet.

Evaluering

Samtale med børnene:
Kan I finde på andre spil, hvor man bruger dåser?
Kan I finde på andre spil, hvor man bruger affald

Emne

Affald 6

Hvad

Tingfinderkunst

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Oplæsning af afsnittet om tingfinder fra Pippi Langstrømpe
Kan man bruge skrald til at lege med?
Kan man bygge noget ud af skrald?

Materialer

Affald, piberensere, glimmer diverse billedkunst materialer,
limpistoler

Praksis

Børnene skal finde på små kreative figurer af skrald og
bygge dem ud af affald

Evaluering

Tableau/plade hvor børnene kan skabe et fantasiunivers –
se evt. Shanes verden

Emne
Hvad
Hvem

Affald 7
Genbrugspladsen
Hvad sker der på genbrugspladsen
Daginstitution – alle

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad gør man med sit skrald hjemme?
Hvad skeer der, når man putter det i skraldespanden ved huset?
Hvad sker der med vores affald, når det kommer med skraldebilen?
Materialer
Stor papstykke, divs. Billedkunstmaterialer, lille skraldebil, små
skraldespande (kan evt. laves selv)
Praksis
Børnene laver huse med små skraldespande, vejen hen til
genbrugspladsen, en genbrugsplads – og andre pynteting.
Tableauet danner udgangspunkt for samtalen med børnene, om
hvordan skraldet kommer fra hjemmet til genbrugspladsen
Evaluering
Tableauet kan udstilles. Der kan arbejdes videre med de lidt større
børn på www.affald.dk

Emne

Affald 8

Hvad

Kompost
Hvad sker der med vores køkkenaffald

Hvem

Daginstitution - alle

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad kan bruge kartoffelskralder, æbleskrog
mm til?
Hvad er en kompost?
Materialer

Minikompostbeholder – vedlagt

Praksis

Kompostbeholdere fyldes og børnene kan
følge med i processen omkring.

Evaluering

Kompostbeholderen kan stå fremme og danne
udgangspunkt for samtaler med børnene
omkring processen

Emne
Hvad

Affald
Gæt hvilket billede, der ikke passer
Hvad kan man lave ud af dåser og plastikflasker?

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad bruger man med en dåse til?
Hvad bruger man en plastikflaske til?
Hvad gør man ved dem, når de skal smides ud?
Hvor smider man affald ud?
Materialer

Bilag med opgaver – derudover kan tage tingene
med fysisk, så børnene kan mærke dem

Praksis

Samtale med børnene, hvor de får lov at mærke og
undre sig

Evaluering

Børnene kan tegne tegninger af, hvad man skal
gøre at de tomme dåser og flasker. Der kan laves
en udstilling, hvor børnene kan tegne små skilte.

Emne

Affald

Hvad

Lav en genbrugs bevægelses vimpel

Hvem og hvor lang
tid?
Forforståelsesfasen

Daginstitution

Materialer

Materialer:
- Genbrugsplast pose (måske i flotte farver)
- Tape
- Saks
- Bambuspind (eller find en god gren i naturen)

Praksis

Samtale med børnene:
- Hvad bruger man med en dåse til?
- Hvad bruger man en plasticpose til udover at bære vare fra
købmanden?
- Hvad gør man ved dem, når de skal smides ud?
- Hvor smider man affald ud?

-

Evaluering

-

Klip posen i ca 5 cm bred strimmel.
Start med at klippe ind i posen så du får markeret
de ca 5 cm. Så begynder du at klippe mens du
drejer posen rundt og rundt.
Få en snak om forundringen ved, at en lille pose kan blive til
sådan en lang vimpel. Længden kan varieres som du
selv ønsker det. (ca 2 meter er en god længde).
Vimplen kan også sættes i jorden på
legepladsen, så man kan bruge den som vejrhane.
Tag billeder af processen og hæng det op i børnehaven.
Lav en udstilling med vimplerne

Emne
Hvad

Vind og vejr 1
Hvorfor regner det?

Hvem og hvor lang Daginstitution - førskolebørn
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad sker der, når det regner? Hvordan føles
regn?
Hvad er regn lavet af? Hvorfor regner det?

Materialer

Akvarie eller anden beholder, der kan lukkes til –
den kan også laves med en plasticpose omkring
en kop
Vand i en skål

Praksis

Skålen sættes i bunden af beholderen eller i en
gennemsigtig plasticpose.
Det hele skal stilles i solen – så der sker en
fordampning som kan ses på overfladen

Evaluering

Børnene kan lave små lukkede glas med planter i,
som kan stå i vindueskarmen.

Emne
Hvad

Vind og vejr 2
Barometer

Hvem og hvor lang
tid?
Forforståelsesfasen

Daginstitution - førskolebørn

Materialer

Praksis

Evaluering

Samtale med børnene:
Hvordan kan se, hvordan vejret er?
Hvad er en vejrudsigt?
Kan man lave sit eget instrument til at måle vejret?
Samtale om barometer og dets funktion
To sugerør eller en blomsterpind
En tom og ren dåse tun eller lign. dåse
En ballon
En elastik
Kontaktlim
Karton og tusch/blyant
Tape
Saks
Evt. modellervoks
Klip enden af ballonen og træk den over dåsen. Sæt elastikken omkring, så
ballonen ikke glider af.
Klip den bøjelige del af sugerørene, og sæt dem ind i hinanden, så det bliver min.
20 cm langt.
Lim den ene ende af sugerøret fast på midten af ballonen, så det står vandret ud.
(sæt evt. noget nede under sugerøret til det er tørt)
Klip et rektangel på 3x10 cm af karton, lav en lille fod, så det kan stå af sig selv.
Når kontaktlimen mellem sugerør og ballon er tør, markeres det på kartonskiltet,
hvor sugerøret står. Lav flere streget på kartonet efterhånden som vejret skifter, og
sugerøret flytter sig. Hvis vejret er tørt og solrigt, så sæt en streg og tegn en sol.
Hvis det regner, så sæt en streg og tegn en regnsky.
Efter en uge med skiftende vejr, er barometeret klart til brug.
Når man taler med børnene om dagens vejr, kan barometeret inddrages.

Emne
Hvad

Vind og vejr 3
Fjernstyret dåse

Hvem

Daginstitution - førskolebørn

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad tror I, der sker når det lyner og tordner?
Har du prøvet at gnide en ballon på dit hår? Hvad sker
der?
Når vi laver statisk elektricitet, laver vi små lyn
Materialer

Tom sodavandsdåse (gerne sort)
Oppustet ballon
Hår eller filtklud

Praksis

Dåsen lægges på gulvet eller et bord. Ballonen gnides på
håret eller med filtkluden. Hold ballonen hen til dåsen –
den må ikke rører! Dåsen vil begynde at bevæge sig.
Hvor langt kan I flytte dåserne? Måske kan man lave et
lille kapløb.
Fælles snak om torden og lyn. Der findes mange små film
på youtube.com, hvor man kan se optagelser af lyn.
Man kan lege videre med statisk elektricitet: Prøv at få
ballonen til at ”klistre” til væggen. Hvad sker der, hvis
man gnider på ballonen og holder den hen til vand – eller
sæbebobler?

Evaluering

Emne
Hvad

Vind og vejr 4
Istapper fange

Hvem og hvor lang Daginstitution - Alle
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad sker der med vand, når det fryser?
Se på iskrystaller med forstørrelsesglas – klip dem evt. i
papir
Materialer

Ingen

Praksis

Fangeren har en istappistol. Når fangeren rører/fanger
en anden, skal han zap, og den fangede er nu frosset
fast.
De frosne fanger kan blive tøet op igen, ved at de andre
gnider på armene. Men pas på I ikke bliver zappet!

Evaluering

Man kan arbejde videre med vands former (damp,
flydende, is). Man kan også lave små islygter – se link
http://www.emu.dk/modul/islygter

Emne
Hvad

Vind og vejr 5
Lav en regnbue

Hvem

Daginstitution - førskolebørn

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Har I set en regnbue?
Hvilke farver har en regnbue?
Børnene kan tegne regnbuer, og I kan se på billeder af forskellige
regnbuer.
Materialer

Vandforstøvere eller vandslange
Sol eller lygte
Evt. en prisme
Glas med vand

Praksis

Stil glasset med vand i vindueskarmen, se en regnbue på gulvet.
(Hvis solen ikke skinner kan der bruges en lygte og et trekant
prisme)
Tegn regnbuen
Du kan også bruge forstøveren til at lave regnbuen. Gå udenfor
sprøjt med forstøveren, se om du kan fange en solstråle eller lav en
med lygten.

Evaluering

Man arbejde videre med farvelære. Grundfarverne rød, gul og blå
kan blandes, hvilke farver bliver det til?

Emne
Hvad

Vind og vejr 6
Mål vindhastigheden – lav et anemometer
(Bedst i efteråret med blæst)

Hvem

Daginstitution - førskolebørn

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvordan kan man se det blæser?
Materialer

Paptallerken
4 papkrus
Farvet tape
Tegnestift
Blyant, blyant med viskelæder
Klipsemaskine
Stopur

Praksis

Sæt et stykke farvet tape på et af krusene.
Med blyanten tegnes 2 streger, så der laves et kryds
på tallerken, og centrum findes. Krusene klistres fast
på de 4 streger.
Tegnestiften sættes fast på blyanten med
viskelæderet, så den kan snurre rundt.
Hold anemometeret op i vinden og tæl omgangene i 30
sek.

Evaluering

Målingerne kan føres i et skema og måles over flere
dage, hvor børnene kan se ændringerne i hastigheden
alt efter, hvor meget det blæser.

Emne

Vand 1

Opgave

Hvad kan synke?

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
- Hvad bruger vi vandet til?
- Hvor kommer vandet fra?
- Hvor løber det hen når man vasker hænder?
- Hvad sker der når det regner?
- Hvad betyder det når noget synker eller flyder?
- Hvor kommer regnvandet fra og kan vi bruge det til noget?
Kan vi evt. samle det op?
Materialer
- En gennemsigtig balje hvis muligt.
- Forskellige materialer der kan flyde og synke.
- Papir og blyant til at tegne med.
Praksis
- Lad børnene prøve aktiviteten, hvor de får lov at mærke og
undre sig.
- Lad børnene finde 5 ting der kan flyde og 5 ting der kan
synke. Lad dem først gætte. Herefter afprøver de.
- Lad dem tage billeder af det de finder.
- Lad dem tegne de ting de finder og undersøger.
Evaluering

-

Børnene kan tegne tegninger af, hvordan de har arbejdet
med forløbet.
Der kan tages billeder af forløbet i børnehaven og hænge
det op i institutionen.
Der kan laves en udstilling, hvor børnene kan tegne små
skilte.

Emne

Vand 2

Hvad

Låg af papir

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
- Forsøg med vand.
- Denne aktivitet er en undringsaktivitet og svær at forstå for
børn på 4 år. Derfor skal det være sjovt og sejt. Faktisk kunne
det være et trylleshow for andre
Materialer

-

En flaske
Et bæger
En skål
Køkkenrulle
Skrivepapir

Praksis

-

Børnene skal prøve forudsige hvad der sker, når de vender
flasken på hovedet.
Lad børnene selv afprøve og undres med opgaven.
Prøv med forskellige materialer. Har det samme resultat?

Evaluering

-

Børnene kan tegne tegninger af, hvad de har lavet.
Børnene kan tage billeder af forsøgene.
Der kan opfordres til at lave et trylleshow for de andre børn i
institutionen.

Emne

Vand 3

Hvad

Den tørstige vandslange. En undringsaktivitet.

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
- Hvordan skal vi få vand fra det ene kar over til det andet ved
hjælp af en slange?
Materialer
- To gennemsigtige skåle/spande eller lign.
- En gennemsigtig plastslange
- vand
Praksis

Evaluering

Fyld den ene skål op med vand.
- Sæt slangen ned i skålen og hold den der.
- Sug i den anden ende, indtil vandet er lige ved jeres
læber. Hold øje med vandet i slangen, mens I suger.
- Sæt en finger for slangen, hold enden ned i det
andet kar og slip. Se nu karret blive fyldt. Hvor højt
kommer vandet?
- Prøv også at sætte den ene skål op på et bord, og
lad den anden stå på gulvet. Hvad sker der?
- Prøv at hæve og sænke slangen, mens vandet løber.
- I kan også prøve at sende små stumper farvet
papir gennem slangen. Så kan man se, hvor hurtigt
vandet bevæger sig.
-

Lad børnene laver tegninger af forsøget.
Tag nogle billeder og hæng dem op.
Kunne vi lave forsøget med noget andet?
Kunne vi vise det for de andre børn i institutionen som et
trylleshow?

Emne

Vand 4

Hvad

Bevægelsesaktivitet - Vandstafet

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen

-

En leg hvor to hold dyster mod hinanden i en vandstafet.
Hvad er en stafet?
Er der nogen der kender en leg, hvor man laver legen som en
stafet

Materialer

-

To spande
Nogle plastickrus
Et litermål

Praksis

-

Børnene stiller sig op i hold af 3 - 7 personer. Der skal
transporteres vand fra et punkt til et andet.
Legen foregår som en almindelig stafet, hvor børnene løber
efter tur. Plastickruset fyldes og tømmes i spanden der står
for enden af stafetten. Barnet løber tilbage og aflevere kruset
til den næste, hvorpå han/hun gør det samme.
Der kan konkurreres på tid, hvor mængden måles eller det
vindende hold kan udpeges når der er flyttet en bestemt
mængde vand.

-

-

Evaluering

-

Tag billeder af forløbet

Emne

Vandaktivitet 5

Hvad

Bevægelsesaktivitet – Vandstafet

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen

Materialer

En snak om:
- Hvad er en stafet?
- Kan man bruge legen i andre sammenhænge?
-

Praksis

-

Børnene skal stille sig på række mellem to punkter.
Alle har en kop. vandet skal hældes kop til kop, fra person til
person, fra et punkt til et andet. Alle på holdet skal hjælpe
efter tur.
Afstanden mellem de to punkter kan være lang. Der skal kun
transporteres en kop vand. Vandet hældes fra kop til kop.
Personen der har vandet i sin kop skal stå stille på samme
sted. Hvilket hold kommer først og har mest vand tilbage når
de kommer frem har vundet.

-

Tag billeder af legen

-

Evaluering

En kop/plastickrus pr deltager
To spande pr hold.
Rigeligt med vand.

Emne
Hvad

Vand 6
Haj over guldfisk

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
- Hajer der spiser fisk?
- Er der mon andre dyr der spiser hinanden.
- Hvad går legen ud på?
Materialer

-

Fire kegler

Praksis

-

Man vælger en "haj", som er i den ene side af
keglerne, mens resten af børnene, guldfiskene, er i
den anden side. Så råber hajen: "Haj over guldfisk"
og alle guldfiskene skal så løbe over til den anden
side uden at blive taget af hajen. Hvis det sker,
bliver man automatisk selv haj. Når man kommer
over til den anden side, er man fredet. Når alle
guldfiskene er kommet sikkert over, svømmer
hajen, og de nye hajer, over til den anden side af
keglerne, og starter forfra med "haj over guldfisk".
Legen stopper først, når alle er blevet til hajer.

Evaluering

-

Kunne man lege legen på andre måder?
Kunne man bruge andre dyr? Kender i nogen der
spiser hinanden?
Tag billeder af legene børn.

-

Emne
Hvad

Vand 6
Haj over guldfisk

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
- Hajer der spiser fisk?
- Er der mon andre dyr der spiser hinanden.
- Hvad går legen ud på?
Materialer

-

Fire kegler

Praksis

-

Man vælger en "haj", som er i den ene side af
keglerne, mens resten af børnene, guldfiskene, er i
den anden side. Så råber hajen: "Haj over guldfisk"
og alle guldfiskene skal så løbe over til den anden
side uden at blive taget af hajen. Hvis det sker,
bliver man automatisk selv haj. Når man kommer
over til den anden side, er man fredet. Når alle
guldfiskene er kommet sikkert over, svømmer
hajen, og de nye hajer, over til den anden side af
keglerne, og starter forfra med "haj over guldfisk".
Legen stopper først, når alle er blevet til hajer.

Evaluering

-

Kunne man lege legen på andre måder?
Kunne man bruge andre dyr? Kender i nogen der
spiser hinanden?
Tag billeder af legene børn.

-

Emne

Vand ekstra

Hvad

Tændstik ”opsuger” vand. Undringsaktivitet.

Hvem

Talentelever

Forforståelsesfasen

-

At demonstrere at luft trækker sig sammen, når den afkøles

Materialer

-

Vand
Lille bægerglas
Tændstikker
Dyb tallerken

Praksis

-

En tændstik placeres med svovlen opad i en lille holder(viskelæder e.lign).
Holderen stilles i en dyb tallerken, hvori der er fyldt lidt vand.
Tændstikkerne antændes og et glas placeres ovenpå tændstikkerne.
Tændstikkerne vil hurtigt gå ud, idet iltniveauet straks begynder at falde inde i
glasset. Samtidig vil vandet i skålen blive suget op i glasset.

-

Evaluering

Forklaringen er, at luften i glasset opvarmes, idet glasset placeres oven i
tændstikkerne. Tændstikkerne går så ud, og luften vil begynde at køle af.
Tilstedeværelsen af vandet gør, at luften køles hurtigt af. Når luft køles af, trækker det
sig sammen, trykket falder og det forårsager, at vandet presses op i glasset.

Emne
Hvad
Hvem og hvor lang
tid?
Forforståelsesfasen

Solenergi 1
En bevægelsesrobot
Daginstitution
Samtale med børnene:
- Hvad er solen?
- Hvad bruger vi solen til?
- Er der mon der kender nogen der bruger solen til noget. Feks
på hustage.
- Os mennesker bruger solen. Er der mon andre? Naturen,
bladene og dyrene.

Materialer

-

En børste, nogle strips, en motor
Nogle plastikøjne til robotten
En tus der kan male på plastivbørsten
Formmasse eller lign.
En solcelle. Som ekstra back up kan der bruges en lille
batteriholder

Praksis

-

Børnene støber formmassen i varmt vand.
Børsten males. Dog ikke nødvendigt.
Motoren monteres på børstens ene ende, så rotordimsen
stikker ud fra kanten af børsten.
Stribsene sættes rundt om motoren så den ikke falder af.
Diverse udstyr sættes på børsten så den ligner en
danserobot.

-

Evaluering

-

Børnene kan tegne tegninger af, hvordan de gør.
Der laves en udstilling af børsterobotterne.
Tag evt billeder undervejs

Emne
Hvad

Solenergi 2
Lav din egen soldrevne vindmølle

Hvem

Daginstitution

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
- Hvad gør solen?
- Hvad sker der med solen om natten? Går lyset bare ud
eller har det en anden forklaring?
- Hvad har vi på taget af vores hus i børnehaven. Er der
mon nogen der ved det?
- Har nogen børn kendskab til at de har solfanger
hjemme på deres hus?
- Hvad gør en solfanger?
Materialer

-

En motor
En solcellefanger
En propel
En pind med dertil hørende fod som motoren kan
monteres på.

Praksis

1. Propellen sættes på motoren.
2. Solcellens ledninger sættes på motoren
3. Motor og solcelle forsøges monteres på pinden. Hvis
ikke det kan lade sig gøre så betyder det ikke så meget.
4. Lad solcellen arbejde med direkte sollys og skygge.
Hvad sker der?

Evaluering

-

En snak om hvad der skete da solcellen kom i skyggen.
Snakke om hvorfor solcellen kommer op på hustagene.
Tag billeder af børnene der arbejder.
Lad børnene fordybe sig i at bygge noget større, hvis de
har lyst.

Emne
Hvad

Solenergi 3
Undringsaktiviteten farvehjul med solcellevindmølle.

Hvem
Daginstitutioner
Forforståelsesfasen Kende farverne gul, rød og blå
Tale om hvad vi kan bruge solen til
Tale om hvad en solcelle gør
Afprøve en solcelle på en lille motor
Materialer

-Et farvehjul
-Farverne gul, rød og blå
-En saks, tape, et solcellepanel, en motor
-Tape
-Et solcellepanel
-En motor
-Solskin eller en lampe

Praksis

Praksis Børnene skal farve hjulet i to farver. Enten rød/gul,
gul/blå eller rød/blå. Klip hjulet ud og sæt et stykke tape på
midten på bagsiden. Tryk hjulet ned over
motorens “pind”. Sæt solpanelet til motoren og lad den dreje
rundt med
farvehjulet.
Betragt nu farvehjulet. Hvad sker der med farverne du har lavet?
Farverne vil blande sig sammen fordi øjet ikke kan nå at opfatte
de enkelte
farver.
Farvehjulene vil se ud som følger:
Rød/gul = Orange
Rød/blå = Lilla
Gul/blå = Grøn

Evaluering

Eventuelt prøve at blande de samme farver med maling.
Tale om andre farver og lave farvehjul med andre farver.
Lav evt. en udstilling med jeres flotte farvehjul og husk at tage
billeder
undervejs og imens i drejer dem rundt.

Emne

Solenergi 4

Hvad

Bevægelsesaktivitet ”Sol og regn ståtrold”

Hvem

Daginstitutioner

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
At hjælpe hinanden og at holde øje med hvem der står og har
brug for hjælp.
“Solene” kan øve sig i at samarbejde.
Materialer

-

En stor spand
8-20 deltagere

Praksis

En/to sole (børn) udpeges og en der skal være regn. Disse
børn iføres
genkendelige bånd, veste, hatte eller lignende.
Solen/e må nu tikke de øvrige børn. Når man bliver tikket står
man stille med
hænderne ned langs siden så “regnen” kan se at man er
tikket. Regnens
opgave er nu at løbe rundt og befri de tikkede børn inden
solen har tikket dem
allesammen.

Evaluering

Hvad sker der hvis vi har en sol? To sole? Flere?
Hvad sker der hvis vi har en regn? To regn? Kan man have
flere?
Lad evt. børnene være med til at lave andre
variationer/videreudviklinger af
legen.

Emne

Solenergi 5

Hvad

Bevægelsesaktivitet ”Sol tikleg”

Hvem

Daginstitutioner

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene:
Tællelege og overblik over tallene op til mindst ti.

Materialer

-

Et stort område
8-20 deltagere

Praksis

Alle børn stiller op på en linje. En udpeges til at stå 10-20
meter foran de
andre med ryggen til. Nu spørger børnene på linjen: Hvornår
kommer solen?
Den forreste siger nu efter eget valg en antal timer,
eksempelvis om 8 timer.
Nu går de andre børn 8 skridt frem mod den forreste. Børnene
spørger igen:
Hvornår kommer solen? Den forreste skal nu bestemme sig for
enten at sige
endnu et antal timer, hvorefter de andre rykker lige så mange
skridt frem eller
kan vælge at råbe NU og straks vende sig og fange en af de
andre som skal
overtage “solens” plads.

Evaluering

En snak med børnene om:
Hvad sker der hvis jeg siger “nu” med det samme? (Der bliver
ikke tikket nogen)
Hvad sker der hvis jeg bliver ved med at sige et nyt antal
timer? (De andre børn kommer om foran)
Hvad sker der hvis jeg kun siger små tal, store tal osv.

Emne
Hvad
Hvem
Forforståelsesfasen

Solenergi 6
Sol og måne leg
Daginstitution
Samtale med børnene:
1. Snak om solen og månen. Kig evt på billeder.
2. Hvor er de henne?

Materialer

-

En rund skive træ, som der på den ene side er
gul(solen) og den anden hvid(månen).

Praksis

-

Børnene er sammen to og to.
De stiller sig med ryggen til hinanden og
bestemmer sig for hvem der er sol og hvem der er
måne.
Pædagogen kaster skiven i vejret og den lander
enten på sol eller måne.
Den som skiven ender på skal prøve på at løbe
væk og fange den anden inden slutstregen(ca. 10
meter fra hvor de står til hver side) er nået.
Hvis man bliver fanget inden målstregen, så giver
det et point. Den anden vinder et point, hvis
fangeren ikke fanger den anden.
Legen fortsætter indtil man har løbet 10 gange.
Herefter tæller man op hvor mange gange man har
vundet.
Kunne man bruge samme leg bare med nogle
andre ting?
Tag billeder af legen. Der vil altid være smil på.
Kunne man lave andre regler i legen. Man kunne
vel også starte med at ligge ned?

-

-

-

Evaluering

-

En stor tak:
- 48 indskolingselever fra Fredericia Kommune
- Udskolingsklassen fysik/kemihold fra Kirstinebjergskolen afdeling Havepladsvej
- 10 talentraket elever fra Erritsø Fællesskole
- Kræftens Bekæmpelse for at deltage i arrangementet
- Danish Science Factory for økonomisk støtte til projektet
- Madsbyparken
Hæftet og opgaverne er udarbejdet af:
Naturfagsvejleder
Nadia Line Kaufmann Iversen fra Erritsø Fællesskole afd.
Mail: Nadia_line_pedersen@hotmail.com
Jannie Andersen Ullerup Bæk afdeling Skjoldborgvej
Mail: jann3516@ubsf.dk
Bjarne Christensen Kirstinebjergskolen Afdeling Bøgeskovvej
Bjarne.christensen@fredericia.dk
Naturambassørerne for daginstitutionerne:
Irene Hornbæk Kirstinebjergskolen afdeling Bøgesvkovej
Birthe Madsen Afdeling Erritsø Fællesskole
Lise Hyllestad Afdeling Ullerup Bæk
Ib Henriksen Afdeling Fjorbakkeskolen

Arrangement ansvarlig:
Nadia Line Iversen og Bjarne Christensen

