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Aktivitetsdel 3 – Lav julepynt og julegaver
Kategori: Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Produktionsaktiviteter set med science briller
Når vi laver ting med børn – forarbejder forskellige materialer til 2 og 3 dimentionel pynt f.eks. Så
arbejder vi med en vigtig side af science. Umiddelbar og derfor ofte overset. Alle materialer har
egenskaber, som vi bruger, f.eks. når vi forarbejder dem ved at klippe, bøje, lime, glatte ud, sætte
sammen osv. At lave julepynt er reelt en designproces, hvor børn erfarer og træffer en række af
beslutninger. Det er let at iagttage, når nye materialer eller måder at forarbejde kommer i spil. Så
ændres børnenes adfærd sig. Så opdager de og i nogle tilfælde undersøger de materialerne,
redskaber og forarbejdningsmulighederne. Så i produktionsaktiviteter har vi mulighed for at
reflektere med dem ved at tale om redskaber, færdigheder og materiale-egenskaber:







Overflade – f.eks. mærkes ru, glad, kold/varm, skinner/reflekterer, har farve/gennemsigtig
Styrke – f.eks. hård/blød, robust/går let i stykker, brækker, kan ridses i/kan ikke ridses i
Holdbarhed – f.eks. slides let, er rubust, kan opløses i vand, kan ikke opløses i vand
Magnetisk/umagnetisk, statisk elektrisk/ ikke statisk elektrisk
Oprindelse – er naturskabt, er lavet af os, har man brugt længe, er meget nyt
M.fl.

Når vi laver mange af nedenstående aktiviteter, så indgår der også begreber som ligger under
matematisk opmærksomhed. Vi henviser til disse to aktiviteter.
Kilde: Michael Stender
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Udvalgte aktiviteter
Vi har udvalgt aktiviteter, der spænder lige fra anvendelse af genbrugs- og naturmaterialer til køb
af nye teknologiske plastmaterialer.

a. Håndaftryk med trylledej – bliver til julefigurer

Kilde: http://kortlink.dk/28xx9

b. Ophæng af drivtømmer til tegninger og julepynt
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Kilde: Tina Jensen

Kilder:
https://groenforskel.dk/wp-content/uploads/2017/12/juletr%C3%A6er-b%C3%A6redygtigtjulepynt-gr%C3%B8n-forskel.jpg og
https://www.lauvring.dk/Services/ImageHandler.ashx?imgId=1516994&sizeId=8579 og
https://www.bestselgerbloggen.no/bestselgerbloggen/files/cache/2018/11/Original_Ferdig_bok__skjerm_Julehygge-rudolf-76/2387596983.jpg og
https://www.clubcreo.com/wp-content/uploads/2019/10/julepynt-af-kogler-rensdyr.jpg og
http://agnesingersen.dk/blog/wp-content/uploads/2012/11/bladugle7-224x300.jpg
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c. Mal på sten

Kilde:
og
https://i.pinimg.com/originals/3a/4b/42/3a4b425c21d74010037e91b4d01a1fc7.jpg

d. Mal på julepynt og dåser

Kilde: https://bedrelivsstil.dk/wp-content/uploads/2019/01/genbruge-da%CC%8Aser.jpg og
https://www.kreativmedungerne.dk/sites/default/files/styles/medium/public/billeder/ideer/julekugler.jpg
?itok=SyUZ0e5i
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e. Lav rystekugle
Du skal bruge: Et syltetøjsglas, en stærk
lim/silikone, glimmer og perler/perleplader.
Kilde: Pixabay.com

f. Julefigur af paprør
Man kan lave fine pynteting ud af genbrugsmaterialer og så sætter det fantasien i gang.

Kilde: https://i.pinimg.com/564x/9e/3b/83/9e3b8304cd3f1834031713687773e594.jpg

g. Julefigur af ispind
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h. Lav julefigurer af krympeplast
Et stykke krympeplast har to sider; en blank og
en ru. Man skal tegne på den ru side, og man
kan tegne med farveblyanter, farvekridt eller
vandfaste blyanter. Herefter kan man klippe
figurer ud.
Laver man et ophæng, skal man huske at lave
et hul, inden plasten kommer i ovnen f.eks.
med en hullemaskine eller hultang.
Plasten skal i ovnen på 130 – 170 grader, læg
det på en bageplade med tegningen opad.
Først krøller det helt sammen, men det glatter
sig hurtig ud igen. Det tager 3-4 minutter. De
bliver en 1/4 størrelse af den oprindelige
størrelse.

Kilde:cchobby.dk
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse
Kilde: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger

Opfølgning
Har I diskuteret jeres overvejelser? Er I enige med et af udsagnene eller tænker I noget helt andet?
Her er nogle ideer til, hvordan I finder ud af mere.
Ved at lægge papir udenfor et stykke tid, kan I undersøge, hvad der sker med papiret. Hvor vil I
lægge papiret? Husk at tjekke jævnligt for at se, hvordan det nedbrydes i naturen. Hvad lægger I
mærke til? Nedbrydes det biologisk? Kan I finde ud af, hvor meget energi det kræver at lave et nyt
stykke papir sammenlignet med genbrugspapir? Bliver der brugt lige meget energi? Kan I finde ud
af mulige konsekvenser, hvis man ikke genbruger papir?
Ideer
En forsker ville måske spørge om I fandt beviser, der støtter eller underbygger jeres forklaringer?
Og er der spørgsmål, der mangler at blive undersøgt?
Der er flere grunde til at genbruge materialer. Genanvendelse kan være nyttig, for derved
genbruges begrænsede råstoffer, formindskes affaldsprodukter ved fremstillingsprocesser, og den
energi man bruger til fremstillingen mindskes. Hovedformålet med at genbruge papir er at
minimere energiforbruget. Det kræver mindre energi at lave nyt papir af papiraffald end af træer.
Det mindsker også behovet for jord til dyrkning af træer egnet til papirfremstilling. Nogle
mennesker mener, at det ikke er særlig energieffektivt at genbruge papir. Hvordan kan det være?
Hvor meget genbruger I hjemme og i skolen? Hvilke typer af genbrugspapir bruger I i jeres
dagligdag?

