Indholdsfortegnelse:
Aktiviteter fra Naturvidenskabsfestivalen i uge 39 Madsbyparken 2015-09-21:
Farver i Naturen………………………………………………….

Dyreliv………………………………………………………

.
Krible krable…………………………………………………..

Vilde Natur………………………………………………………….

Emne
Hvad

Dyreliv – Find din dyreven
1. Bevægelsesaktivitet under emnet dyreliv

Hvem og hvor lang Daginstitution 15-30 minutter
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvilke dyr kender vi?
Hvilke lyde udsender de og kan man hører dem?
Kan vi måske finde nogen på legepladsen?
Har I nogen derhjemme?
Kender I måske andre dyr der ikke lever i Danmark?
Materialer

Når der tales om dyrene kunne det være godt at have en
billedbog med de forskellige dyr.
App: Der findes en app der hedder ”Sounds of fauna”. Godt nok
på engelsk men dyre-lydene er jo de samme.

Praksis

Den voksne udvælger nogle dyrelyde der skal være med i
legen.
Den voksne uddeler lydene til børnene.
Børnene løber rundt og siger det dyr de er.
Det gælder om at finde det samme dyr, imens de lytter til alle
de andre.
Legen er slut når alle har fundet en at være sammen med.

Evaluering

Børnene to og to tegner, hvilket dyr de har været i legen.
Der kan laves en udstilling af tegningerne.

Emne
Hvad

Dyreliv – Længdespring med dyr
2. Bevægelsesaktivitet under emnet dyreliv

Hvem og hvor lang Daginstitution 15-30 minutter
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvilke dyr kender vi?
Hvordan bevæger de sig? Kravle, krybe, løbe, gå, hoppe, flyve
osv.
Kan vi måske finde nogen på legepladsen?
Har I nogen derhjemme?
Kender I måske andre dyr der ikke lever i Danmark?
Materialer

Når der tales om dyrene kunne det være godt at have en
billedbog med de forskellige dyr.
Ipad vil være brugbart idet man kan finde dyrene på nettet.
Find ud af hvilke dyr man vil prøve at efterligne ud fra hvordan
de bevæger sig.

Praksis

Sammen med børnene udvælges der hvilke dyr man vil
efterligne.
Med målenebånd kan man angive hvor langt dyrene springer.
Græshoppe, hund, kat, kænguru, hare, rådyr o.lign.

Evaluering

Børnene to og to tegner, hvilket dyr de har været i legen.
Der kan laves en udstilling af tegningerne.

Emne
Hvad

Dyreliv
3 bevægelsesaktivitet – Løb om kap med de vilde dyr på 10
sekunder

Hvem og hvor lang Daginstitution
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Kender I nogle hurtige/langsomme dyr?
Hvor langt kan de mon løbe på 10 sekunder?
Kan vi finde nogle i børnehaven?
Kan i nævne nogle vilde dyr der løber stærkt? Findes der
nogen i skoven?

Materialer

Et stopur
Nogle målinger på hvor langt forskellige dyr løber på 10
sekunder
Afmærk ude i terrænet med et lamineret stykke papir, hvilket
dyr og hvor langt den kan løbe på 10 sekunder.

Praksis

Lad børnene løbe i 10 sekunder på en bane for at se, hvor
hurtige de er i forhold til vilde dyr.

Evaluering

Emne
Hvad
Hvem og hvor lang
tid?
Forforståelsesfasen

Materialer

Praksis

Evaluering

Dyreliv – Gæt en lort/stjernestafet
Bevægelsesaktivitet 4 under emnet dyreliv
Daginstitution 15-30 minutter
Samtale med børnene:
Hvad spiser en ræv? (rovdyr) En hest/ko? (planteædere)
Hvad sker der med maden nede i maven?
Laminerede sider 1) med billeder af afføring, 2) med billeder af de tilsvarende
dyr, 3) svarark
Kanin
Ræv
Hest
Ko
Mus
Måge
Terning
Den voksne placerer 6 nummererede kegler i passende afstand fra hinanden.
Under hver kegle lægges et billede af en lort.
Børnene arbejder sammen i par. De slår med en terning og løber hen til den
rigtige kegle, finder billedet af lorten og kommer tilbage til den voksne og
gætter på, hvilket dyr lorten stammer fra.
Børnene to og to tegner, hvilket dyr de har været i legen.
Der kan laves en udstilling af tegningerne.

Emne

Dyreliv

Hvad

1 undringsaktivitet – Dyreliv – Rør et dyr, hvis du tør

Hvem og hvor lang
tid?

Daginstitution – en formiddag
I Madsbyparken i uge 39 bliver børnene præsenteret for en
ged, en skildpadde, en kanin og et får.

Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Temaet - kæledyr
Er der mon nogen der har kæledyr?
Snakke om menneskets sanser
Hvilke sanser har dyr? Hvordan føles de?
Hvis institutionen har nogle udstoppede dyr, så kan der kigges
på disse.
Er det mon muligt at tage et kæledyr med i børnehaven?
Materialer

Nogle kæledyr
Et afgrænset område, så de ikke løber væk.

Praksis

Børnene kan på skift komme til at røre dyrene.
Der snakkes med børnene om de forskellige dyr. Hvad spiser
de? (planter/kød), siger de nogen lyde?, Hvor bor de?
Hvor sover de? Lægger de æg eller føder levende unger?
Krybdyr/pattedyr?
Hvad gør de om vinteren? Hvad gør vilde dyr? Hvad gør vores
kæledyr?

Evaluering

Der tages billeder af kæledyr, udskrives og hænges op.
Børnene kan tegne tegninger af deres kæledyr.

Emne
Hvad

Dyreliv
2. undringsaktivitet – Gæt en lort
OBS: Opgaven kan være vanskelig at tage med hjem
og lave på institutionen. En skovtur og gode øjne så vil
man nemt kunne finde lort fra rådyr, ræv, grævling.
Daginstitution – En formiddag i skoven

Hvem og hvor lang
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvordan får vi energi i hverdagen?
Hvad sker der når vi spiser?
Hvornår skal vi tisse og det der er større?
Hvad gør dyr?
Kan man mon se hvilket dyr der har lavet en lort? Hvad kan
man kigge på?(Sebastian Klein har lavet en bog der
hedder: ”Gæt en lort”)
Studer evt lorten med en lup.
Man kunne eventuelt lave en flyde/synke øvelse med lorten.
Hvorfor synker den og hvorfor ikke?
Materialer
Bogen fra Sebastian Klein
Hvide bakker
Plastic-handsker
Praksis
Gå på skovtur i skoven.
Hav øjnene med jer og prøv at finde nogle spor efter dyrene.
Hver opmærksom på hvide bakker og handsker hvis børnene
skal samle lort op.
En snoget lort er fra et rovdyr f.eks. ræv, mår, grævling,
mårhund, mink, ilder og lign.
I skal samle lorten op og kig nærmere på den med lup. Skil den
ad og se om I kan se hvad den sidst har spist.
Evaluering
Tag billeder af hvad i finder.
Undersøg når i kommer hjem fra skoven hvilket dyr lorten
stammer fra, hvis I kan.

Emne

Dyreliv

Hvad

3. undringsaktivitet – Spis om kap med geden

Hvem og hvor lang Daginstitution
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvordan spiser dyr? Er det rovdyr eller planteæder?
Kig på et kranie og ikke mindst tænderne. Hvad spiser de?
Kan vi gætte hvilket dyr det er?
Materialer

Godt med frugt til alle.
Obs på ikke at spise om kap med gulerødder. De skal nødigt
have noget galt i halsen.

Praksis

Samtale med børnene, hvor de får lov at mærke og undre sig.
Hvor hurtigt mon geden spiser en gulerod?
Kan du spise samme mængde æbler på samme tid?
Kig på hvordan den tygger maden. Gør vi det på samme
måde?

Evaluering

Børnene optager film med ipad under konkurrencen.
Børnene kan tegne tegninger af episoden når de kommer hjem.
Arbejde på at lave en udstilling om rovdyr og planteæder.

Farver i naturen

Hvad

Hvordan kan man få en blomst til at skifte farve?

Hvem og hvor lang
tid?

Førskole

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene:
Hvad består en blomst af?
Hvordan kan man farve en blomst?
Hvorfor har blomsten farver? Hvad bruger de dem til?
Hvad hedder blomstens dele?
Hvad bruger blomsten vand til?

Materialer

Hvide blomster, frugtfarve

Praksis

Samtale med børnene, hvor de får lov til at undre sig over, hvordan man
kan få blomsten til at skifte farve.
Vandet i en glasvasen farves med frugtfarve (afhængig af farven skal der
bruges en del farve). Blomsten sættes i vand og skal stå et par timer.
Efterhånden vil kronbladede skifte farve.

Evaluering

Børnene kan farve forskellige blomster og udstille dem.

Farver i naturen

Hvad

Regnbuer

Hvem og hvor lang
tid?

Førskole

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene:
Hvilke farver er der i en regnbue?
Hvordan laver man en regnbue?

Materialer

Forstøver, sollys eller en kraftig lygte, prismer, hvidt papir

Praksis

Regnbuen kan laves ved at sprøjte vand med forstøveren. Det kan tage
nogle forsøg inden man "fanger" solens stråler og lyset brydes.
Man kan også stille et glas vand på et papir i vinduet et sted, hvor solen
skinner ind. Solen vil da brydes i vandet og lave en regnbue på papiret.
Hvis ikke skinner, kan man lægge en prisme på et hvidt stykke papir og
lyse med lygten igennem prismen. Så vil lyset brydes og dele sig i
regnbuens farver.

Evaluering

Børnene kan tegne de forskellige farver op, som strålerne danner på
papirer, derved har de lavet deres egen regnbue.

Farver i naturen

Hvad

Årstidens farver

Hvem og hvor lang
tid?

Daginstitutionen
- aktiviteten kan laves løbende over året

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene:
Hvilke årstider findes der?
Hvilke farver er der mest om vinterene, sommer osv.?

Materialer

Diverse naturmaterialer (visne blade, kastanjer m.m.) Billeder af
naturen

Praksis

Man laver 4 kasser med billeder af årstiden. Børnene skal skiftes
til at tage en ting eller en farve fra bunken. I fællesskab tales der
om, hvilken årstid den høre sig til. Tingen lægges i kassen.

Evaluering

I børnehaven kan man have et træ klippet ud, træet kan skifte
efter årstiden (blade i forskellige farver m.m.). Når årstiderne
skifter, kan aktiviteten laves.

Farver i naturen

Hvad

Farvelade

Hvem og hvor lang
tid?

Daginstitutionen

Forforståelsesfasen

Generel snak om farver

Materialer

Kegler eller stole

Praksis

Legen hedder også frugtsalat. Barnet i midsten siger en "alle dem
med rød", så bytter alle med rød farve plads - og der vælges en ny
farve. Hvis der bliver sagt farvelade, bytter alle plads!

Evaluering

Når børnene er blevet gode til legen, kan den udvides til at der
mangler en stol, og det gælder om at få en plads.

Farver i naturen

Hvad

Fang sommerfuglen

Hvem og hvor lang
tid?

Daginstitutionen

Forforståelsesfasen

Aktivitet som kan bruges i forbindelse med emnet insekter

Materialer

Stofstrimler i forskellige farver

Praksis

Legen hedder også halefang. Børnene har en hale af stof hængende
fra bukserne. Nu gælder det om at fange de andres haler - uden selv
at få fanget sin hale. Mister man sin hale, er man ude.

Evaluering

Farver i naturen

Hvad

Huskeleg

Hvem og hvor lang
tid?

Daginstitutionen

Forforståelsesfasen

Aktivitet som kan bruges til flere emner

Materialer

15 forskellige materialer (variere efter emnet)

Praksis

Børnene skal følge et reb. Mens de går skal de holde øje med 15 ting.
Når de kommer tilbage til den voksne, skal de kunne sige alle de ting,
de kan huske at have set.

Evaluering

Man kan gøre legen sværere ved at øge antallet af ting.

Vilde natur

Hvad

Tornado

Hvem og hvor lang
tid?

Førskolebørn

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene om vind.
Børnene har måske lavet vindposer og fanget vinden eller fløjet med
drage. De har fundet ud af, hvor vinden kommer fra.
Børnene kan se film om tornadoer, og man kan tale om vindens
kræfter.

Materialer

To sodavandsflasker (1,5 L) med låg
Frugtfarve
Lim
Skrue eller boremaskine

Praksis

Den voksne skal lime de to låg sammen og bore et hul igennem dem
begge.

Evaluering

Vilde natur

Hvad

Stens kredsløb

Hvem og hvor lang
tid?

Førskolebørn

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene om at der findes forskellige sten. Man kan tage en
tur på stranden og finde forskellige sten, som kan tages med hjem.
Hjemme ser man på stenene med lup og prøver måske at finde deres
navn.

Materialer

Planche med landskab, strand, vulkan, bjerge, forskellige sten og en
pose med sand

Praksis
Evaluering

Stenene placeres i forhold til, hvor de høre til.
Man kan lave en udstilling, hvor børnene laver små skilte med stenenes
navne på.

Farver i naturen

Hvad

Farvelade

Hvem og hvor lang
tid?

Førskole

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene:
Hvilke farver skal man bruge for at få:
- Lilla
-Orange
- Grøn
Hvilke farver består sort og hvid af?
Hvad er grundfarverne?

Materialer

Motor, ledninger, batteri, skiver i papir, forskellige farver,
klistertyggegummi

Praksis

Børnene farver med to farver på skiven - skiftevis. Børnene gætter på,
hvilke farve det bliver.
Skiven sættes på motoren og tilsluttes batteriet. Når skiven drejer vil
farverne "blande" sig, så kan børnene se, om de har gættet rigtigt.

Evaluering

Børnene kan arbejde videre med farvelære. De kan lave små tegninger,
hvor de viser, hvilke farver de blandede, og hvilken farve det gav.

Farver i naturen

Hvad

Sommerfugle

Hvem og hvor lang
tid?

Alle

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene:
Hvordan bliver en sommerfugl til?
Hvorfor har en sommerfugl så flotte farver?
Hvorfor ligner det, at den har øjne?

Materialer

Billeder af sommerfugle, levende sommerfugle (kan købes gennem Den
gamle skole)

Praksis

Børnene følger med gennem processen fra larve til sommerfugl. Fælles
sommerfuglejagt, hvor man tegner de sommerfugle man kan se.

Evaluering

Fotos af sommerfuglene fra larve til sommerfugl, samt udstilling af de
farvelagte sommerfugle

Vilde natur

Hvad

Tornado - leg

Hvem og hvor lang
tid?

Førskolebørn

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene om vind.
Børnene har måske lavet vindposer og fanget vinden eller fløjet med
drage. De har fundet ud af, hvor vinden kommer fra.
Børnene kan se film om tornadoer, og man kan tale om vindens
kræfter.

Materialer

ingen

Praksis

Et barn står med ryggen til de andre. Man må kun bevæge sig, når der
bliver sagt - brise (lille skridt frem)
- Storm (lidt større skridt)
- Tornado (Kæmpe skridt frem)
Legen slutter, når alle kommer hen til "råberen"
Man kan udvide legen:
Når den der er vender sig om, skal man stå helt stille ellers er man ude.

Evaluering

Denne leg kan bruges i forbindelse med tornado forsøget eller indgå
som leg i tema om vejret.

Vilde natur

Hvad

Vulkan - leg

Hvem og hvor lang
tid?

Førskolebørn

Forforståelsesfasen

Samtale med børnene om vulkaner

Materialer

ingen

Praksis

Denne leg kendes også som ståtrold.
Vulkanen (fangeren) sprøjter lava ud, når man bliver ramt (taget) skal
man stå stille. Når et andet barn kravler igennem benene, er man fri af
lava igen.

Evaluering

Denne leg kan bruges i forbindelse med vulkanforsøget.

Emne
Hvad
Hvem og hvor lang
tid?
Forforståelsesfasen

Materialer

Krible-krable
Krible-krable-memory
Bevægelsesaktivitet 1 under emnet krible-krable
Daginstitution 15-30 minutter
Samtale med børnene om :
Hvilke småkravl kender vi fra haven?
Hvor henne kan man finde dem?
Hvor mange ben har et tusindben?
Hvad lever en edderkop af?
Hvad lever en regnorm af?
Laminerede billeder af almindelige smådyr, fx:
Havesnegl (bløddyr)
Edderkop (spindler)
Sommerfugl (insekt)
Myre (insekt)
Regnorm (bløddyr)
Tusindben (smådyr)
Snor til ophæng, saks
Velegnede tegninger kan findes her:
http://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/insekter
http://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/spindlere
http://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/bløddyr
http://naturporten.dk/temaer/danmarks-dyr/smådyr

Praksis

Evaluering

Den voksne placerer de 6 laminerede billeder rundt i terrænet under sten,
blade, på træer osv.
Før legen begynder skal børnene se de seks billeder af dyrene. Derefter
finder de 2&2 så mange billeder som muligt og kommer tilbage til den voksne.
Her skal de fortælle, hvilke dyr de har fundet hvor.
Børnene to og to farver et af dyrene fra ”Mal og gæt smådyr i skoven”.
http://naturporten.dk/aktiviteter/aktivitetsark/0-2-klasse
Der kan laves en udstilling af tegningerne.

Emne

Krible-krable – havets smådyr

Hvad

Bevægelsesaktivitet 2 under emnet krible-krable: Krabbe-kapgang

Hvem og hvor lang
tid?
Forforståelsesfasen

Daginstitution 15-30 minutter

Materialer
Praksis

Evaluering

Samtale med børnene om :
Hvilke krible-krable dyr kender I fra havet?
Hvad lever søstjerner af?
Hvordan fanger man krabber?
Hvordan bevæger krabber sig?
Snor
Målebånd
Den voksne placerer to snore i hver sin ende af de 5 meter.
Det demostreres, hvordan man går krabbegang (maven op, gå baglæns på
hænder og fødder).
Børnene sendes af sted 2&2. Det gælder om at komme først.

Emne

Krible-krable – smådyr i søen

Hvad

Bevægelsesaktivitet 3 under emnet krible-krable: Frøens udvikling

Hvem og hvor lang
tid?
Forforståelsesfasen

Daginstitution 15 minutter

Materialer
Praksis

Evaluering

Samtale med børnene om:
Hvilke smådyr findes der i en sø?
Hvilke dyr lever både i vand og på land?
Hvad hedder frøens unger?
Snor til markering af en sø
Den voksne placerer snoren så den markerer en sø.
Lad børnene "lege" frøens udvikling:
1) vælg et område om er sø og et som er land.
2) lad børnene ligge stille i en bunke i "vandet",
3) når solen varmer begynder de at vrikke lidt og få en lille hale (hænderne
samlet bagpå)
4) efter ca 3 uger svømmer de ud af æggene og "svømmer rundt i vandet"
(løber rundt med hænderne samlet som hale på ryggen)
5) Efter 1-2 mdr forsvinder halen og de får arme og hoppeben og hopper op
på land
Kvækkelege: del børnene i hanfrøer og hunfrøer. Hanfrøerne skal kvække
så højt de kan. Hunfrøerne skal gå hen til den frø, der kvækker højest. En
voksen gemmer sig og kvækker – kan de andre frøer finde den ?

Emne
Hvad

Krible krable
1. undringsaktivitet - insekter i mikro scopet

Hvem og hvor lang Daginstitution – en formiddag eller længere tid
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad er krible krable dyr for noget?
Hvad er et insekt/spindler? Tæl benene insekter 6 ben spindler
8 ben.
Er der nogen der kender nogle insekter?
Hvor finder man insekter?
Kan vi finde insekter på legepladsen
Materialer
Hvide bakker til insekter
En ipad eller bog hvor I kan slå insekterne op
Håndholdt lup
Akvarium med låg
En bestemmelsesdug
Praksis
Vi går på insektjagt i børnehaven. Kig under sten, træstubbe,
plader, rødder og lign.
Lav en insektfælde i børnehaven. Der kraves et hul i jorden,
hvor insekterne, biller eller andet kryb der kan falde i.
Lav et insekthotel, hvor insekterne kan opholde sig vinteren
over(Dem der gør det) og ikke mindst har et sted hvor de kan
lægge deres æg(se nettet om hvordan).
Evaluering
Børnene kan tegne tegninger af de fangede insekter.
Der tages billeder med ipad af de dyr der findes og udskrives
og hænges op.
Der kan laves en edderkop af piberenser og flamingokugler.

Emne

Krible krable

Hvad
2. undringsaktivitet – Fisk og krabber i Lillebælt
Hvem og hvor lang Daginstitution – En formiddag
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Kig på et kort. Hvor bor vi? Hvad er rundt omkring os?
Hvad findes der ude i Lillebælt? Kender i nogen fisk?
Har I prøvet at fange/smage/røre fisk?
Hvordan trækker fisken vejret under vandet? Og hvad gør
krabben?
Materialer
Krabbefiskestang med madding. Helst musling ellers
spegepølse eller rejer
En spand, en lup, en redningsvest
Lav eventuelt en aftale med Lillebælt Fritidsfiskerforening
omkring et besøg hos dem, hvor I også kan kigge/røre
fisk/krabber.
Praksis
Fang en krabbe med en krabbefiskestang
Lad børnene tage fat i krabber. Hvordan gør man det
bedst?
Lad børnene røre ved fiskene.
Kig på gæller. Hvordan trækker de vejret under vand?
Kig på andre strandting på stranden. Kan vi finde andre
dyr?
Find eventuelt nogle flotte sten.
Evaluering
Børnene tager billeder af det de finder.
Tag nogle strandting med hjem på institutionen og udstil
dem der.

Emne

Krible krable

Hvad

3 undringsaktivitet – kigge på land og vandinsekter

Hvem og hvor lang Daginstitution – en formiddag
tid?
Forforståelsesfasen Samtale med børnene:
Hvad er et insekt? Hvad sker der med insekter der lever i
vandet?
Hvor finder man insekter? Hvad lever de af?
Er der mon forskel på vand og land insekter?
Materialer

En lup
Et akvarium + terrarium
En pincet
En bakke
Nogle handsker

Praksis

Børnene prøver at finde insekter til lands og til vands.
De indsamles med lups og net.
De samles i akvarium og terrarium
De studeres i lups.
De artsbestemmes ud fra bøger eller nettet.
Der findes to apps til Ipad. ”Dyr i sø” ”Dyr i vandløb”

Evaluering

Der tages billeder af dyrene.
Der kan tegnes og udstilles materialer. Lav en udstilling af de
fundne dyr i et terrarium, hvis det er vanddyr så selvfølgelig i et
akvarium.

En stor tak:
- 96 indskolingselever fra Fredericia Kommune
- Udskolingsklassen fysik/kemihold fra Kirstinebjergskolen afdeling Havepladsvej
- Nordeafonden der har støttet økonomisk
- Danish Science Factory for opbakning og støtte til projektet
- Madsbyparken, Lillebælt Fritidsfiskerforening, Fredericia Kommune,
Ronnie Røjgård, Dennis
Jensen og pædagoger fra distriktsskolerne.
- Alain fra Ullerup Bæk Skolen og musiklærer Anders
- PUC – Pædagogisk udviklingscenter Fredericia Kommune
Hæftet og opgaverne er udarbejdet af:
Naturfagsvejleder
Nadia Kaufmann Iversen fra Erritsø Fællesskole
Mail: Nadia_line_pedersen@hotmail.com
Jannie Andersen Ullerup Bæk
Mail: jann3516@ubsf.dk
Bjarne Christensen Kirstinebjergskolen
Bjarne.christensen@fredericia.dk
Mette Dam Jørgensen Fra Fjordbakkeskolen
Mail: mettedj99@gmail.com

Arrangement ansvarlig:
Nadia Kaufmann Iversen og Bjarne Christensen

