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Emne:  ”Varme og kulde” 
 

Tal om varme og kulde - hverdagserfaringer 

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten: 

Fotografier og genstande i en pose 

Aktivitetsbeskrivelse: 

Tal med børnene om deres erfaringer med varme og kulde: 

 Om hvor de har oplevet varme og kulde? Om årstider, dag og nat, inde og ude, med meget 

og lidt tøj på. I køleskabet, fryseren, inde i bilen – udenfor i haven, ved havet osv.  

 Om hvor vi bruger varme og kulde? Når vi laver mad, varmer vand i vandbeholderen til et 

varmt bad, når vi køler is i fryseren. Osv.  

 Om hvad vi gør for at holde varmen og lave varme? Om tøj, dundyner, uldsokker, hår i en 

pels. Om isolering i en termokande, et termokrus, inde i et vindue, i en væg. Vi tænder 

radiatoren, gulvarmen, kogekedlen, komfuret, ovnen osv.  

 Om at dyr isolerer sig med fedt, pels og fjer. Om hårene på deres egen krop, gåsehud. Osv.  

 

   Kilde: Pixabay.com 

Aktiviteterne set med science briller 

Når børnene leger med varme ud fra deres hverdagserfaringer og knytter ord til erfaringerne får de deres 

første grundlæggende forståelse af fænomenet.  

Det er godt at arbejde med mange før faglige ord som: Mærke, se, røre ved, varme, kolde, opvarme, 

afkøle, mindre, mere og bruge nogle faglige ord som: Energi, isolering, termo, termometer, temperatur, 

celsius grader, grader celsius, sanse, varmeforskel.  
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Undersøg varme og kulde  

Understøt børnenes hypotese dannelse ved at lade dem gætte, hvad der vil ske, før I laver en eller 

flere af undersøgelserne herunder.  

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Grej til aktiviteten: 

Isterninger, akvarie-termometer, plast termometre    

 

Mål temperaturen 

Aktivitetsbeskrivelse: 

 Tal med børnene om isterninger. Hold en i 

hånden, læg en på et bord, læg en på en varm 

klud. F.eks. Se godt efter. Hvad sker der?  

Spørg børnene hvordan de vil undgå, at det sker 

med de andre isterninger?  

Hør deres forslag og prøv af.  

Det er noget, I skal lade ligge og så vende tilbage 

til for at se til isterningerne.  

Hvad er der sket, hvorfor?      Kilde: Pixabay.com 

Tag et akvarie-termometer. Vis børnene at de skifter farve, 

når man holder det i hånden. At det skifter farve samtidig med 

at tallet stiger. Sæt termometeret på noget koldt – et vindue. Se 

at farven skifter og tallet bliver mindre.  

Spørg børnene hvordan de vil få farven til at skifte? Hvor vil de 

måle temperaturen? Udenfor, på vinduet, uden på vinduet, 

inden i køleskabet, under deres tøj, udenpå deres tøj, nede i 

kaffen, i vandet fra vandhanen osv.  

Hør deres forslag og prøv af.  

Tag et plasttermometer. Vis børnene, at det ikke skifter farve, 

men at den blå væske bliver længere/kortere. Vis dem, at det 

tager lidt tid, før det ikke flytter sig mere. Tal om tallene.  

Spørg dem, hvor de tror, termometeret skal være for at væsken er 

længst/kortest? Hør deres forslag og prøv af.  
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Tag et digitalt termometer. Forklar 

børnene, at det er spidst og derfor skal 

man sidde ned, når man bruger det. 

Måske kun sammen med en voksen?  

Vis børnene, at det skifter ikke farve, 

men at tallene forandrer sig, når man 

f.eks. holder det i hånden.  

Spørg, hvor de tror, man kan finde det største temperaturtal i 

børnehaven? Hvor man kan finde det mindste? Fortæl at det største 

er den varmeste hhv. højeste temperatur – tilsvarende koldeste hhv. 

laveste temperatur.  

Hør deres forslag og prøv af 

 

Tag det digitale bagetermometer. Forklar at den røde stråle kan 

være farlig, derfor er det en voksen, som bruger den. (Strålen er ikke 

farlig, men kan være det i et lignende apparat hjemme, derfor denne 

sikkerhedsadfærd).  

Gør som med det digitale termometer ovenfor.  

 

 

 Som afslutning kan man lade børnene tegne, det de har oplevet og erfaret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Pixabay.com 
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Fordybelse  

Fang Solen – er alle farver lige varme? 

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Aktivitetsbeskrivelse: 
 Mal solfangerne med forskellige farver – meget lyse/mørke. 

 Hæld lidt vand i (det er vigtigt, det kun er lidt) og lige meget i alle beholdere.  

 Sæt et termometer i hver. Sæt et mærke, der hvor temperatur er i starten.  

 Lad det stå og kik efter en ½, 1/1 og 2 timer.  

 Hør børnenes gæt, før I starter.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: 

Ørsted.dk 

/Vores Hjem 
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Fang Solen – hvordan virker et drivhus?  

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Kommentar: Hold fokus på temperaturstigningen inden i en beholder af glas fremfor at tale om 

CO2 og drivhuseffekt.  

 

Kilde: 

Ørsted.dk 

/Vores 

Hjem 
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Leg med isterninger  
 

Kategori:  

Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Kommentar: Hold fokus på oplevelsen og erfaringen undlad at tale om isbjerge der smelter i 

Arktis.  

 

 

 Kilde: Ørsted.dk /Vores Hjem 
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 
Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 44 – 46 

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf 

 

 

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf


2imprezs dagtilbud  

 

 



2imprezs dagtilbud  

 

Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse 
Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 31 - 33 

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf
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