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En introduktion til temaforløbet
I arbejdet med læreplanstemaet: ”Natur, Udeliv og Science” er det oplagt at se på grundlæggende
naturfænomener som: Luft, lys, temperatur og tilstandsformer (flydende, fast og luftform).
Aktiviteter inde som ude med naturfænomener giver børn omverdensforståelse og værdifulde
sansemotoriske erfaringer, som kan danne grundlag for den sprogbaserede udvikling af børnenes
emotionelle og kognitive anlæg.
I temaforløb 2 antager vi, at science – naturvidenskab og
matematik er alle vegne. Det er ikke altid, vi er opmærksomme
på det. Men tager man ”science-brillerne” på, så ser man mange
muligheder for grundlæggende naturvidenskabelige og
matematiske erkendelser.
Inspirationsmaterialet til temaet har 3 emner:

1. Genbrug - Før du smider ”væk”
2. Genanvendelse - Fra YT til NYT - Affald - nye
ressourcer
3. Affald - materialer og deres egenskaber

Science er alle steder
Science i dagtilbud kan finde sted i
sandkassen, garderoben,
puderummet, på tur til et landbrug
og i det planlagte forløb om
robotteknologi - dvs. i alle
hverdagens situationer, hvor børn
og pædagogisk personale er
sammen og på kvalificeret,
eksperimenterende og
undersøgende vis bliver klogere på
verden.

Til alle emner følger:






Beskrivelse af et par gode pædagogiske aktiviteter.
Oversigt over udstyr til emnet (som er i kassen. Almindeligt udstyr forventes at være i
institutionen)
Refleksioner over science evt. matematik i aktiviteterne.
Forslag til supplerende aktiviteter (fordybelse og flere erfaringer for børnene).
Forslag til brug af gruble-tegninger. En pædagogiske metode til en undersøgende tilgang i
science-arbejdet, der understøtter arbejdet med børns virkelighedsopfattelse.
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At se temaet med ”science-briller”
Som pædagog skal man forstå,
1. at selvom børn ofte udviser en umiddelbar nysgerrig undersøgende tilgang til verden, så
udvikles deres naturfaglige intelligens ikke pr. automatik.
Børn bliver kompetente ved at være sammen med kompetente voksne, som er sig
sprogligt, fagligt og relationelt bevidst om deres vejvisende arbejde.
2. at arbejde med science ikke kræver et pædagogisk personale, der er eksperter i
naturvidenskab. Det kræver, at de voksne er:
 Nærværende og nysgerrige.
 Undrende og følger op med spørgsmål, der leder til en dybere forståelse.
 Udforskende, eksperimenterende og analyserende sammen med børnene.
3. at man i børnenes legende læring kan indtage positioner. Ofte omtalt som: Bag ved, ved
siden af og foran børnene.
Ifølge Pam Christie kan pædagogen forholde sig til leg på seks forskellige måder og må
beslutte sig for hvilken, der er mest anvendelig i en given situation. Kilde:
http://kortlink.dk/29xk6












Uninvolved. Ikke-involveret. Med denne position er børnene fri for den voksnes
indblanding, på trods af den voksnes ikke deltagende rolle, påvirkes legen, måske endda
negativt.
Onlooker. Opsyn. Den voksne er tilskuer og opmuntrer til leg og skaber også tid og rum for
leg, men deltager ikke selv i legen. Den voksne observerer legen og anerkender legens
betydning for børnene og løser eventuelle konflikter.
Stage manager. Regissøren, der har en aktiv rolle fra sidelinjen – hjælper børnene med
praktiske ting – anviser legesteder eller skaffer materialer at lege med.
Coplayer. Legekammeraten, som deltager aktivt i legen som en ligeværdig legepartner.
Hvorved den voksne kan påtage sig roller og funktioner i legen. Den voksne overholder
legens regler og deltager på børnenes og legens præmisser.
Play leader. Legelederen – den ledende position i børnenes leg. Hvor den voksne deltager
engageret i børnenes leg og det antydes af rolleformuleringen påtager sig en ledende
position. Herfra kan hun berige og udvide legens tema, dens narrativ, episoder og
legesager.
Director/redirector. Instruktøren. Her overtager den voksne styring og kontrol med legen.
Hun spiller en central rolle og funktion i legen. Børnene deltager som medspillere på den
voksnes præmisser.

Science – en 3 fase metode til forståelse
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I en lege – læringsproces giver det mening at arbejde sig gennem nogle faser – dvs. arbejde
metodisk med:

1. Opdagelses- eller sansefasen
(kendetegnet ved sansemotorisk aktivitet og følelsesmæssige reaktioner,
forbavselse, iver og glæde. Sproget er knyttet til den konkrete oplevelse. Den voksne
”er” iagttagende).

2. Undersøgelsesfasen
(kendetegnet ved afprøvning, undersøgelse (først tilfældig, så mere struktureret).
Sproget er kommenterende. Den voksne ”er” opmuntrende).

3. Refleksionsfasen
(den sansemotoriske og følelsesmæssige mætning giver plads til samtale, spørgsmål.
Den voksne er understøttende med spørgsmål, forklaringer, oplysninger).

Ved dels at bygge videre på dels at forstyrre børnenes umiddelbare erfaringer og
hverdagsforestillinger får børnene en bedre omverdensforståelse. Noget de kan bruge i deres
videre liv generelt og når de starter i skole og møder fagene natur & teknologi og matematik.
Emnerne genbrug, genanvendelse og materialeegenskaber indeholder en del abstrakte
fænomener. I det pædagogiske arbejde skal fænomenerne konkretiseres og sanseliggøres for at
børnene kan opleve, erfare og sprogliggøre dem. Her følger nogle faglige pointer for de 3 emner:
Emne
Genbrug –
Før du
smider
”væk”

Mulige erkendelser
Genbrug og genanvendelse – betydningen af de 2 ord – blandes ofte sammen. I
fht. temaet, så betyder genbrug, at vi forlænger tingenes brugstid ved f.eks. at
give/sælge dem videre eller re-designe dem, så de får nye funktioner.
Børn oplever glæde ved at lave noget af affald. At gamle ting kan få nyt liv. Hvilket
er en oplagt kreativ og sproglig aktivitet.
Sprogligt kan vi udfordre ordene ”smide ud eller væk”. Det findes ikke.
Naturressourcer og de muligheder, der lå i at forarbejde og anvende dem er noget
mennesker har studeret i flere tusinde år.
Naturressourcerne er grundlaget for vores eksistens på jorden.
Jordens fysisk/kemiske naturressourcer er begrænsede og modsat de biologiske
naturressourcer, så fornyes de ikke.
Fagudtrykket ressourcer er det centrale begreb i temaet.
Andre fagbegreber er: Materiale, materiale-egenskaber, materiale tilstande (fast,
flydende, luftform) m.fl.
…
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Genanvendelse Fra YT til
NYT Affald - nye
ressourcer

Genbrug og genanvendelse – betydningen af de 2 ord – blandes ofte sammen. I
fht. temaet, så betyder genanvendelse, at vi gentagne gange bruger de
naturressourcer, som findes i ting, der er blevet til affald.
Børn oplever glæde, når de lærer at håndtere affald. Når de lærer at kategorisere
– sortere affaldet og lærer, at affaldet nu kan genanvendes og man kan lave nye
ting.
At lave kategorier og sortere og at genkende symboler – piktogrammer for
affaldstyper er grundlæggende sproglige og science faglige aktiviteter.
…
Affald Affald består af materialer fra naturressourcer.
materialer Vi bruger i hverdagen en række grundlæggende førfaglige ord til at beskrive
og deres
materialer og deres egenskaber: Hård, blød, ru, glat, kold, varm, stærk, skrøbelig,
egenskaber holdbar osv. Tilsvarende har en række faglige begreber fundet vej ind i vores
hverdagssprog: Magnetisk, elektrisk ledende, overfalde, reflekterende,
absorberende osv.
At arbejde med materialer og deres egenskaber giver børnene en bedre
omverdensforståelse og mulighed for naturfaglig udvikling.
…

Gruble-tegninger i den pædagogiske science-metode
Hvordan lave forløb med afsæt i børns
hverdagsforestillinger og med
udgangspunkt i børnenes egne undersøgelser?
I materialet ”Grubletegninger”, udgivet
af LSUL – bearbejdet af Ida Guldager,
findes tegninger, hvor børn er samlet om
genkendelige hverdagssituationer.
Børnene giver udtryk for deres
opfattelser.
Gennem et planlagt voksenstøttet forløb
øver børnene sig i at kunne forudsige,
designe et eksperiment, undersøge, observere og konkludere. Find hele materialet på:
http://www.houseofscience.dk/media/1955/grubletegninger-didaktik-og-eksempler-de-yngste.pdf
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Grubletegninger - didaktiske overvejelser

Forberedelse til arbejde med grubletegninger
Den optimale gruppestørrelse er på 5-8 børn, således at alle børnene har mulighed for at bidrage
med deres egne ideer. Hvis børnene ikke har arbejdet på denne måde før, skal de måske lære, at
det kun er spændende, at de har forskellige ideer.
Overvej mulige måder at undersøge problemet på. Hav gerne en variation af materialer til rådighed.
Det faglige fokus i denne
grubletegning er at
undersøge hvordan både
flyder på dybt og lavt vand.
Det er væsentligt at anvende
en båd (eller noget
materiale) der flyder, da
denne grubletegning ikke
omhandler at sortere i,
hvilke ting der flyder og
hvilke der synker.
Overvej om børnene allerede
kender begreberne: Dybt og
lavt vand, flyde og synke.
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Hvilken forforståelse og erfaringer ligger bag denne grubletegning?
Det kan være en god ide at have arbejdet med at sortere forskellige materialer i hvilke der flyder
og hvilke der synker, således at begreberne flyde og synke er kendte.

Læs grubletegningen dialogisk
Læs den lille fortælling nederst på siden og her efter de forskellige talebobler. Det er væsentligt at
have god tid til dialog om indholdet på tegningen, således at de enkelte børn får tid til at udtrykke
sig. Den voksne kan stille åbne spørgsmål ”hvad tror DU – synker båden på det dybe vand?”, i
stedet for at overtage samtalen.
Tegningerne viser at der er flere måder at se på de forskellige situationer samt at det er
spændende at have forskellige ideer og at det er muligt at undersøge disse. Uenighed er med
andre ord produktivt i forhold til at undersøge de forskellige fænomener i grubletegningerne.

Fasthold børnene ideer
Hvad tror DU?’ – overvej på forhånd, hvordan du vil fastholde, hvad børnene tror. Børn i alderen
5-10år har ofte svært ved at huske deres oprindelige ideer. Det er derfor væsentlig at disse
fastholdes, således børnene møder deres oprindelige ideer ved forløbet afslutning og dermed
oplever at have lært noget nyt ved at lave en undersøgelse. Der er udviklet stilladserings ark til

støtte for denne proces:
På eksemplet til højre kan børnene tegne (og
evt. skrive), hvad de tror der sker med båden
på lavt vand og på dybt vand. Snak gerne om,
hvor vandet er lavt og dybt – også med
udgangspunkt i børnenes egne erfaringer med dette.
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Design undersøgelse/eksperiment
Snak med børnene om, hvordan de kan undersøge, hvad
der sker med båden på det lave vand og på det dybe
vand? (genlæs evt. grubletegningen). Hjælp gerne med at
rammesætte børnenes undersøgelse ved at spørge ind til
hvilke materialer skal de bruge? Hvor vil de undersøge
dette? Børnene kan evt. tegne hvordan de vil undersøge
dette. Ovenfor beslutter børnene at grave et hul, som de
fylder med vand, hvor deres båd kan sejle. Undervejs
diskuterer de, hvad lavt vand og dybt vand er?

Lav undersøgelsen
Børnene undersøger hvad der sker med båden på det lave- og det dybe vand. Det er væsentligt at
planlægge god tid så det er muligt at gentage undersøgelserne, specielt for de børn der havde en
anden ide end det de finder ud af. Nedenfor troede de fleste børn, at båden ville ’drukne’ på det
dybe vand. Gentagelserne af og fordybelse i eksperimentet vil give dem mulighed for at tilegne sig
en ny erkendelse.

Det er den voksnes rolle at stille åbne spørgsmål,
der hjælper børnene med at fokusere deres iagttagelser undervejs i deres undersøgelser.
Eksempel: Hvad skete der med sejlbåden, da du lod den sejle på det lave vand? Og på det dybe
vand? Fasthold gerne undersøgelserne med fotos eller video, således at disse kan anvendes til vise
hvad børnene fandt ud af. Den voksnes rolle er også at bidrage med fagord. Nogle børn fortæller
at ”båden svømmer”, her er det væsentligt at den voksne stimulerer børnenes tilegnelse af
naturfaglige begreber og måske supplerer med et ”Ja, båden flyder”.

Saml op på, hvad børnene fandt ud af
Snak med børnene om hvad de har fundet ud af. Læg mærke til om børnene nu anvender de
centrale begreber, eksempelvis bruger begrebet ’synker’ i stedet for ’drukner’. Hvis børnene har
tegnet deres oprindelige ideer er det tid til at kigge på tegningerne igen.
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Bearbejd børnenes opdagelser
Børnene tegner (eller skriver) hvad de
fandt ud af. Nogle børn kan have bruge
for både at kigge på grubletegningen og
deres oprindelige tegning.
Den voksne hjælper børnene med at finde
mønstre, samt forskelle og ligheder i
deres iagttagelser.
Alle bådene flyder uanset farve eller
størrelse – både på det lave og på det
dybe vand – og både ude i sandkassen og
indenfor i en balje.
På denne måde oplever børnene at kunne drage konklusioner og generalisere deres erfaringer.
Dette vil stimulere udviklingen af matematisk opmærksomhed (modelleringskompetence).

Formidling
Fotos og tegninger kan anvendes til en udstilling og/ eller en lille præsentation, hvor børnene
fortæller om hvad de har undersøgt og hvad de har fundet ud af. Dette vil stimulere udviklingen af
børnenes fagsprog (kommunikationskompetence).

Perspektiver og stil måske nye spørgsmål
I dette materiale præsenteredes ideer til opfølgende aktiviteter eller videre undersøgelser efter
hver grubletegning. Måske skal undersøgelsen gentages med andre materialer eller i nye
sammenhænge. Måske ønsker børnene at finde ud af mere fra bøger, internettet mm. Denne
proces kan fremmes af åbne spørgsmål fra den voksne, såsom ”Er det altid sådan?”, ”Hvad sker
der, hvis vi bruger andre materialer?”.
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Kobling ml. science i børnehøjde og 2Imprezs
dagtilbud
Inspirationsmaterialet er et resultat af et internationalt projekt, hvor pædagoger og lærere fra 140
institutioner tog et aktivt ansvar for deres institutions udledning af drivhusgassen CO 2. og de
kommende generationers grønne dannelse mod et mere bæredygtigt samfundsliv. Læs mere på:
http://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezs-daginstitutioner/

Det handler om at reducere udledningen af CO 2
Koblingen ml. science i emnerne genbrug hhv. genanvendelse og udledning af CO 2 ligger i en
oplysende og adfærdsændrende tilgang i arbejdet med børn og unge (hhv. deres forældre). Det
handler om at reducere vores generelle forbrug hhv. at øge mængden af det, vi genbruger hhv.
genanvender. Når vi lærer børn at
genbruge og genanvende affald, så
hjælper det lige så godt som at lære
dem at spare på vand, varme og el.
Det hænger ud over begrænsede
naturressourcer sammen med
produktions-energien. Hver gang vi
bruger energi, så er det forbundet
med udledning af CO 2.
Her ses produktionen af fisk. Alle dele
af processen er forbundet med
energiforbrug. Det gælder alle
produkter – også vores forbrug af
emballage som f.eks.
aluminiumsdåser.
Ved at genbruge spares det allermeste
af energien. Ved at genanvende
sparer man det meste af energien.
Nemlig den del der går til at
fremskaffe og transportere råstoffer
til produktionen. Derfor koster det
kun ca. 1/20 del af energien at lave
nye aluminiumsdåser ud fra
genanvendte dåser. Årsagen er at
råstoffet til produktionen skal graves
op i f.eks. Australien og sejles til f.eks.
Norge, hvor der laves rå-aluminium inden det kan blive til dåser i Danmark.
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I det oplysende og opdragende arbejde med børn/unge og evt. deres forældre er der 2 afgørende
tilgange. Dels fornuftig omgang med ressourcer, dels at teknologi udvikler bedre løsninger.
Når vi taler med børn om forbrug, skal vi ikke gøre børn ansvarlige for klimaforandringer, dyr som
uddør osv. Vi skal ikke sprede angst.
Men vi kan tale fornuft, mådehold, omtanke. Innovative og kreative
handlinger. Det gælder om at involvere og give situations- og
alderssvarende ansvar. Hvis børn spørger og har behov for, at vi taler
om verdens problemer, så må vi ikke lade være. Vi må forsikre dem
om, at de voksne håndterer verden.
Børn og unge vil gerne være med og gøre noget. Ved at vise eksempler på forbrugsaktiviteter,
arbejder I aktivt med Verdensmålene for bæredygtig udvikling og arbejder samtidig med science i
børnehøjde.

Genanvendelsen kan omregnes til reduktion i CO2 udledning
Konkret så sparer vi 411 g CO 2, når vi genanvender 1 stk. A4 papir, 1 sodavandsdåse, 1 vandflaske
og 1 marmeladeglas. Regnearket herunder viser beregningen, som bygger på oplysninger fra DTU-

Miljø. https://videnskab.dk/kultur-samfund/giver-det-overhovedet-mening-at-sortere-skrald
Regnearket kan downloades på: http://www.houseofscience.dk/opslag/2imprezsdaginstitutioner/
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Herunder kommer en række aktiviteter, som kan hjælpe:

Brug Sønderborg Forsyning
En oplagt mulighed til at arbejde med Sønderborg
Forsynings nye affaldshåndtering.
Brug de tilbud som ligger på
SONFORCE - https://sonforce.dk/ Kontakt formidler

Mette la Cour

- MELC@sonfor.dk og 6040 5318.
Brug det nye materiale:

”Ingrid og August lærer om affald”
med højtlæsningsbog, plakat mm.
Se: https://sonfor.dk/bibliotek/

Deltag i Affaldsindsamlingen
Skoler og dagtilbud samler
affald i deres lokalområde
hvert år. Det sker hvert år
i april. I 2021 er det fra
den 12.-16. april.

Se materialer, læs mere og tilmeld på:
https://www.affaldsindsamlingen.dk/skoler-og-institutioner/
Benyt også Bilkas tilbud – kontakt Bilka Sønderborg på:
7312 6607 og hør nærmere.

Madpakkens emballage
En klassiker. Tal med forældrene om, at de kan bruge en fast beholder af plast/glas eller en
stofpose (lavet af en gammel T-shirt) som madpakkepose og madpakkepapir i stedet for plastog alufolie.
Kilde: Pixabay.com
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Nudging
Lav perlepladeøjne med børnene og sæt
dem, der hvor vi skal hjælpe hinanden med
at holde øje med vores forbrugsvaner. 
Kilde: Michael Stender

Nudging
Lav ”energivampyrer” med børnene og sæt dem, der hvor vi skal hjælpe hinanden med at holde
øje med vores forbrugsvaner. 

Kilde: Michael Stender

Lær Bee-Bot at sortere
Lad børnene lære Bee-Bot, hvordan
man sorterer affald.
Brug de vedlagte materialer til at
lære børnene,
hvordan de kan
lære robotten at
sortere affald
rigtigt. Samtidig
lærer børnene at
programmere på en
alderssvarende måde. Kilde: Michael Stender
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Lav en udstilling til forældrene om jeres arbejde
Lav en udstilling, hvor de voksne kan læse og lære, hvad børnene har lavet og lært.

1. Stil rengjorte affaldstyper, en vægt og vis et udfyldt regneark
med den sparede mængde CO2.

Kilde: Michael Stender

2.

Hæng plakater op
fra Sønderborg Forsynings bibliotek
https://sonfor.dk/bibliotek/
https://sonfor.dk/wpcontent/uploads/2020/09/20625_sorteringe2808bsplakat_a3_dk_print.pdf
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3. Børnetegninger
Kilde: Børnenes tegninger (Her fra Børnehuset Parken

4. Ting som børnene har lavet af affald
Eks.
 Billedramme af mælkelåg
 Karse-potte af mælkekarton
 Lampe af forskellige beholdere

Kilde: https://www.skolekontakten.dk/om-coop-skolekontakten/
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Litteraturliste
Pædagogisk litteratur
Natur, udeliv og science. –
Viden og inspiration til at arbejde med læreplanstemaet,
EVA rapport.
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/natur-udeliv-science

”Science i Børnehaven”, rapport om science tiltag i 2
kommuner.
Link:
https://www.videnomfriluftsliv.dk/sites/default/files/pdf/Pdffiler/science_i_boernehaven.pdf

Grubletegninger, LSUL
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf

De små forsker af Eksperimentariet og Kræftens
Bekæmpelse til de mindste i skolen men mange
aktiviteter kan laves med mindre børn.
Pdf hentes: https://www.cancer.dk/forebyg/skru-ned-forsolen/boern-og-unge/skoler/de-smaa-forsker/

Temahæfter om bæredygtig udvikling og science i børnehøjde
Børnebogen: ”Er det mit hjem?” er udgivet af ”Ørsted”. Bogen er et
godt udgangspunkt for at tale om FN´s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling. Bogen kan hentes som pdf til print og læses on line som e bog. Se: https://orsted.com/da/Explore/is-this-my-home
Der er desuden video og gode råd til at tale med børn om
verdensmålene.
Hæftet: ”Vores Hjem” passer til ovenstående.
Der er elevhæfte og vejledning.
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”Professor Vita og hendes skrot robotter”; COOP skolekontakten.
https://www.skolekontakten.dk/materialer/professor-skrald-ogskrotrobotterne-video/
Rigtig fin bog med sjove og søde illustrationer.
Læs højt aktiviteter.
Tegneserier og anvisninger på lav selv ting og aktiviteter.
”Reno og Dyret”; Skraldiaden.
http://skraldiade.dk/reno/reno-og-dyret/
Højtlæsningsbog. Skraldehelten Reno arbejder ude på
genbrugspladsen. Han kan se, at selv om der både bliver talt og skrevet
meget om affaldsproblemerne – så ligger der stadig affald og flyder
overalt.

Hæftet: ”Verdensmål.nu” er udviklet af ASTRA til børnehaveklassen.
Der er elevhæfte og lærervejledning.
Der er en hjemmeside med links og flere oplysninger/inspiration:
https://astra.dk/verdensm%25E5lnu

Tom Dåse og hans genanvenner”; Dansk retur system.
https://www.danskretursystem.dk/boern-og-skoler/daaserydderen/
Oplysninger og gode aktivitetsforslag.
Dansk Retursystem indsamler alt returpant i Danmark.
Find oplysninger på https://danskretursystem.dk/skoler-uddannelse/
Spil https://daaserydderen.dk/
Se Toms film: https://daaserydderen.dk/toms-movie/

Ariel og Aurora bøgerne
De to børn flyver frit rundt mellem himmel og jord og møder
altmuligmanden Madsen. Sammen laver de eksperimenter og
fremstiller ting til deres undersøgelser. I kassen findes:


Ariel og Aurora og vindposen



Ariel og Aurora og sejlbåden.

Kampagnemateriale – se:
https://www.affaldsindsamlingen.dk/media/60601/affaldshaefte2020-til-websiden.pdf

2imprezs dagtilbud
Billedbøger mm. som kan lånes på Sønderborg bibliotek
Klimakuffert – miljø og genbrug
2 kufferter med bøger, spil mm. på
Sønderborg Bibliotek.
Bl.a. ”Hos Skraldemændene”

2 eksemplarer på
Sønderborg
Bibliotek

2 eksemplarer på
Sønderborg Bibliotek

3 eksemplarer

2 eksemplarer

2 eksemplarer på Sønderborg Bibliotek

2imprezs dagtilbud

https://drkoch.dk/faetter-mikkel-akkorder-og-tekst/

Sangtekst til Fætter Mikkel
Tekst og melodi: Fin Alfred Larsen

1.
På en skrammelplads mellem jern og glas
og en masse andet affald.
Fætter Mikkel gik mellem rustent blik
med en sæk og med et syvtal.
Og der lød en skøn musik *klap klap*
der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap*
og så spilled’ han på en gammel spand,
for han var en spillemand.
2.
Der var fuglesang der i luften hang
over hele skrammelpladsen.
Det var skønt, ka’ du tro, det var stereo,
Fætter Mikkel brummed’ bassen.
Og der lød en skøn musik *klap klap*
der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap*,
og så spilled’ han på en gammel spand,
for han var en spillemand.
/ Alternativt vers 3 /
På et dollargrin sad en fed kanin
og han spiste gulerødder
Fætter Mikkel skreg kan du flytte dig
for jeg så har ømme fødder
Og der lød en skøn musik *klap klap*
der hvor Fætter Mikkel gik *klap klap*,
og så spilled’ han på en gammel spand,
for han var en spillemand.

Akkorder
D / A / D A7 / D
D / A / D A7 / D
D/G/E/A
D /A /D A/ D

2imprezs dagtilbud

2imprezs dagtilbud

Indholdsfortegnelse – udstyr til de 3 emner

Intromappe/kasse
1 x Intropapir med
pædagogiske tanker, sciencemetode, litteratur- og
materialeliste

1 x Artikel: ”FN’s
Verdensmål
rykker ind i
dagtilbud”.

1 x Billedbog:
”Er det mit hjem”?

1 x aktivitetshæfte:
”Vores hjem”.

Velegnet til opstart med
Verdensmål.

1 x ”Professor Vita og hendes
skrot robotter”; COOP
skolekontakten.

1 x ”Reno og
Dyret”;
Skraldiaden.

1 x Tom Dåse og hans
genanvenner”; Dansk retur
system.

1 x aktivitetshæfte:
”Verdensmål.nu”

Til udstilling:
 Plakater i
plakatrøret
 Regneark CO 2
udledning –
glas, papir,
plast og metal

2 billedbøger:
 Ariel og Aurora
og vindposen


Ariel og Aurora
og sejlbåden.

2imprezs dagtilbud
Nudging udstyr:
1Energi-vampyr og 3 nye skumbolde

1 x Øjne (perler).

1 x Bee Bot robot i kasse
1 x plastdug med lommer
1 x startkort (lamineret)
8 x piktogrammer - affaldstyper
20 x billeder af affald (lamineret
1 x aktivitetsbeskrivelse

Indholdsfortegnelse: Emne: ”Genbrug, før du smider væk”
1 x Aktivitets-papir

1 x kopiark med
affaldshierakiet

2 x byggesæt
Solcelle-båd

1 x beholder
med låg fra
mælk- og
drikkekartoner

2imprezs dagtilbud
Indholdsfortegnelse:

Emne: ”Fra YT til NYT - Affald er nye ressourcer”
1 x Aktivitets-papir

1 x kopiark med
affaldshierakiet

8 x Piktogrammer af
affaldstyper
1 x pose med affald

Ingrid og August lærer om affald
1 x stor læsebog
4 x små læsebøger
1 x plakat (se plakatrør)
1 x plakat ”Genbrugsfakta”

4 x skraldespande
8 x piktogrammer af
affaldstyper
1 x beholder med
laminerede fotografier
af affald
(ca. 20
stk.)

1 x Bee-Bot robot
1 x køremåtte med lommer
1 x vejledning til aktivitet: ”Lær
Bee-Bot at sortere affald”

1 x mappe med kopiark:
”Hyggeopgaver
om affaldssortering”

Plakater (i plakatrøret)
1 x ”Hvornår er det
væk”
1 x ”Affald i Skoven,
hvorlænge ligger det”

1 x mappe med kopiark:
”Lav en flip flapper om
Verdensmål nr. 12 med affaldstyper”

2imprezs dagtilbud
Indholdsfortegnelse:

Emne: ”Affald - materialer og deres egenskaber”
1 x Aktivitets-papir

1 x beholder med
nogle stykker affald

10 x Håndlupper
2 x Bordlupper
1 x Beholder med genstande: Mønter,
frimærker, fotografi mm.

1 x beholder med ”tegne-ridse genstande”:
Søm, træpinde,
kridt, teglstykker,
sten.
1 x beholder med
”overflader at ridse
på”: Træstykker, små
teglstykker, klinker
evt. flere

1 x beholder med uv. perler
1 x UV-lygte (obs. voksenudstyr)

1 x beholder med metalgenstande
1 x beholder med magneter (14 stk.)

Materialeliste inkl. prisliste
Emne: ”Genbrug, før du smider væk”
Udstyr

Solcellebåd

Indkøbsaftale m.
Linaa.dk
Pris ex. moms
Ikke mulig

Da indkøbsaftalen ikke inkl. dette
produkt. Det billigste firma.
Pris ex. moms
SJ Service
Sønderborg
- 56 kr. stk.

2imprezs dagtilbud
Emne: ”Fra YT til NYT - Affald er nye ressourcer”
Udstyr
Bee-Bot

Bee-Bot
køremåtte

Indkøbsaftale m.
Linaa.dk
Pris ex. moms
Ikke mulig

Da indkøbsaftalen ikke inkl.
dette produkt. Det billigste
firma. Pris ex. moms
Podconsultsbutik.dk
650 kr. stk.

Ikke mulig

Hippomini.dk - 155 kr. stk.

Emne: ”Affald - materialer og deres egenskaber”
Indkøbsaftale m.
Linaa.dk
Pris ex. moms
Ikke mulig

Da indkøbsaftalen ikke inkl.
dette produkt. Det billigste
firma. Pris ex. moms
Experimentor – 25. kr. stk.

Håndlup

40 kr. (model ikke
egnet til små børn)

Experimentor – 12 kr. stk.

Uv. perler

261,25 kr. (500
perler)

Stangmagnet

79 kr. stk.

Udstyr
Bordlup – 10x

