2imprezs dagtilbud

Emne: ”Luft -CO2 - det er bare gas”
Oplev luften - hverdagserfaringer
Kategori:
Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Grej til aktiviteten:
Pipette, vand i glas, balloner, tynd pose, ”Danfoss rørballon”, sprøjte, Vacu-Craft pumpe.
Aktiviteterne set med science briller
Når børnene leger med luft ud fra deres hverdagserfaringer og knytter ord til erfaringerne får de
deres første grundlæggende forståelse af luft. Det er godt at arbejde med mange før faglige ord
som: Høre, mærke, se, trække op, skubbe ned, pumpe, lukke ind, usynlig, synlig, trække vejret,
puste ud og bruge nogle faglige ord som: Luft, Ilt/oxygen, kuldioxid, tryk, over- og undertryk m.fl.

Aktivitetsbeskrivelse:
Man kan næsten ikke umiddelbart sanse luften. Men vi kan arbejde med vores hverdagserfaringer
og lave en undersøgelse. Se hvordan.








Bevæg hånden langsomt gennem luften, kan du mærke luften?
Brug en pipette eller en fugtig klud til at gøre hånden fugtig. Gør
det igen. Det mærkes køligt. Vandet fordamper fra huden og luften fjerner
den.
Pust luft ud fra sprøjterne og ned i vandet, se luften bobler ud.
Træk luft ind og pust ud så langsomt som muligt. Hold vejret. Leg med det luft som er i
lungerne.
Lav et overtryk med lungerne og pust luft ind i poser og balloner. Mærk på dem. Mærk
luften indeni. Den er elastisk. Åben og hør luften suse ud. Hurtig trykforskel laver lyde.
Brug den store
rørballon fra
Danfoss. Den er
svær at fylde.
Men pust luften
på afstand ned i
den, så går det
let. Nu kan mange
mærke på luften
samtidig.
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Undersøg luften – ikke hverdagserfaringer
Brug Vacu-craft beholderen.
Med den kan man suge luften ud af beholderen (iltkoncentrationen sænkes
og bakterierne/svampene kan ikke klare sig så godt) og på den måde få
madvarer til at holde længere i køleskabet.





Pump luften ud. Lyt hvad der sker og fortæl, at det bliver lidt
sværere, jo længere man pumper. Måske bliver den lidt varm.
Rør ved den gule ventil og hør lyden, når luften suser ind. Shhh vær stille, ellers er det
svært at høre.
Prøv at lægge en ballon med lidt luft i ind i beholderen. Gæt hvad der sker, når vi pumper
luften ud. Pump - oplev. Det kan man gøre nogle gange. Lad børnene prøve. Det er sjovt. 
Hvad kan man mere have lyst til at undersøge?

Fordybelse
Lav en ballon-raket-bane
Kilde: ”De små Forsker”; Eksperimentariet
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Gær laver luft Kilde: ”De små Forsker”; Eksperimentariet
Ofte oplever vi luft bedst, hvis vi laver nogle processer, som frembringer eller frigiver en luftart.

Aktiviteten set med science briller
Brug hverdagserfaringer med bagning til at give børnene
deres første grundlæggende forståelse af luft. Det er godt
at arbejde med mange før faglige ord som: Se, mærk,
mindre, større, vokser og bruge nogle faglige ord som:
Luft, Ilt/oxygen, kuldioxid, tryk, over- og undertryk m.fl.
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Eddike og natron – vulkan Kilde: ”De små Forsker”; Eksperimentariet
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Sodavand og rosiner Kilde: ”De små Forsker”; Eksperimentariet

Planter i lukket beholder
Lav en lang tids undersøgelse som afslutning på delemnet luft.






Hav et glas forberedt til dem og spørg dem: ”Hvad sker der med planter i et lukket glas”?
Lad børnene lave hypoteser. Lave gæt. Skriv dem evt. ned.
Lad planterne stå til et aftalt tidspunkt.
Kik til dem.
Det kan stå og man vender
tilbage til det. Jo længere jo
bedre. Hele deres tid i
børnehaven!
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse
Kilde: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger
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