Håndhygiejne i børnehøjde
Kategori: Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Fortællingen

Kilde: pixabay.com

 Sanse/opdage - så undersøge – så reflektere

Corona tiden har givet øget fokus på håndhygiejne og håndvask hos de fleste. I Børnehuset
Alssund hos krabbebørnene har der altid været opmærksomhed på hygiejne, håndvask, børn med
sart hud, allergiske reaktioner mm.
Corona er dog kun en af grundene til, at børnene flittigt bruger vandhanerne. Nogle har det ikke
godt med at få beskidte hænder på legepladsen eller af madpakken. De vasker alt for ofte hænder.
Andre er i den modsatte skuffe, her skal vi voksne sørge for håndvasken sker ofte nok. Nogle børn
søger sansningen i kontakten med det løbende vand.
Uanset, så har vi mange våde ærmer, vandpytter på gulvet og irritation. Men faktisk har vi også
science i børnehøjde lige ved vandhanen, når vand og skum fjerner det ene og det andet. Den
sansende, opdagende undersøgelse som børnene er i gang med danner grundlag for den tidlige
ubevidste læring og refleksion om sæbes effekt. Erfaringer, som senere kan kobles til
overfladespænding, opløselighed, kemisk binding mv. i natur og teknologi i de yngste klasser og
kemi timerne i de ældste klassetrin i skolen.

Fortællingen set med science briller




Hygiejne – virus og bakterier
Vand kontra vand + sæbe i funktion. At opløse og at binde kemisk
Vands overfladespænding ændres af sæbe

Grej til Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber
Genlukspose med:
 Pipetteflaske med fluorescerende lotion
 Uv-nøglerings lygte
 Uv-perler (50 stk.)

Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber
 Opløselighed og kemisk binding af ”snavs”.
Undersøg hvad vand kan opløse og ikke kan opløse. Gør hænder beskidte med – find selv på –
noget fra naturen, maling, frugtfarve (brombærsæson evt.), rød peberfrugt
Lav en række af undersøgelser med instruktion:
 Vask først kun med vand
 Så kun med sæbe
 Så med vand og sæbe
 Så med vand og sæbe inklusiv gnidning
 Evt. kun med fedtstof og så med vand og sæbe
 Hydrofob/vandskydende og hydrofil/vandopløselig. Lav ”Vand og olie
bliver venner” se instruktion nederst. web side 20 Michael søger
 Tjek vaskerutinen vha. fluorescerende creme og uv.lys. OBS. Kun den
voksne må bruge UV-lygten og kun i begrænset omfang. Se instruktion
nederst.
 Overfladespænding. Blæs
sæbebobler. Se instruktion
nederst.
 Overfladespænding. Peber i
tallerken. Se instruktion nederst.

Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en
undersøgelse
Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 34 – 36
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf

Kopieret instruktion til aktiviteter

Fra
Eksperimentariet – side 66 - 67

Vand og olie bliver venner

- lavet af

Tjek vaskerutinen vha. fluorescerende creme og uv.lys

Materialer
 Pipetteflaske med fluorescerende creme
 Uv.lyskilde – her en nøglering. (OBS. kun den

voksne bør bruge lyskilden og undgå at lyse i
øjne og kun bruge den så meget, som nødvendigt).

Sådan gør I
Giv børnene en smule af flourisens cremen i
hænderne. Se på at den er skinnende hvid.
Gnid cremen godt ind i hænderne – mellem
fingrene, rundt om neglene. Alle de steder, hvor
snavs normalt sæter sig.
Vent 30 sekunder til cremen er tørret ind. Og se så
efter, om I kan se den uden at bruge uv-lyskilden.
Bed derefter børnene om at vaske fingre. Uden
nærmere instruktion.
Find et mørkt sted og lys med uv.lyskilden på
børnenes hænder. Tjek de steder, hvor snavs som
regel sætter sig mest – ved negle, ml. fingrene osv.
Tal med børnene om, hvor vigtigt det er at putte
lidt vand på. Så slukke for vandet. Så putte sæbe
på og gnide det rundt meget grundigt ved negle,
ml. fingrene osv. Og så først skylle/gnide fingrene.
Gentag øvelsen efter instruktionen. NU bør det
være et bedre resultat. Ellers gentag.

Extra aktivitet – uv-perler
Se hvordan uv-perlerne skifter farve både i sollys og
under uv lyskildens lys.

Fra -

Blæs sæbeboler

lavet af Eksperimentariet – side 10 - 11

Fra -

Den magiske tændstik

lavet af Eksperimentariet – side 20 - 21

