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Invitation - Grøn Generation 2021- uge 43 – 45  

Vand – Vandets kredsløb 
 
Til  
Dagplejere, børnehaver, universer og indskolingsklasser 
Vi vil gerne invitere til deltagelse i Grøn Generation i uge 43 – 45. Vi sætter fokus på Vand - 
Vandets Kredsløb.  
 
Målgruppen: De ældste børn i dagtilbud og indskolingen i skolen.  
Tidspunkt: Uge 43 – 45 (besøgsperioden) – den enkelte deltager bestemmer selv 
omfang/tidspunkt.  
 
 

Formålet med indsatsen ligger i tråd med intensionerne i den grønne læseplan og det 

pædagogiske mål i læreplanstemaet ”natur, udeliv og science”:  
 

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som 
udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve 
menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen 
af en bæredygtig udvikling.  

 
Læringsmål (tilpasset børnegruppen) 

 at lære om vand - vands tilstande og vandets kredsløb 

 at give viden om vandforsyning og forbrug af vand (vand er en ressource) 

 at give børnene valgmuligheder 
 
Tegn på læring 

 børnenes hverdags sprog ændrer sig, når de taler om hverdagssituationer med vand taler 
og i perioder er de opmærksomme på forbrug af vand 

 

Muligheder 
Efter tilmelding får man tilsendt et velkomstbrev, som giver adgang til et inspirationsmateriale 
(print efter behov). Materialet understøtter det selvstændige arbejde med børnene og består af  

 Faglig baggrundsviden til de voksne 

 Forslag til læringsaktiviteter 

 Idéer til synliggørelse af indsatsen 
 
Desuden, kan man ved tilmelding ønske:   

1. Et besøg af en ”ekspert” i uge 43 - 45 (tilpasset hverdagens udfordringer herunder CO vid 
19). Først til mølle. Begrænset antal.  

2. Deltagelse i en online e-bog, hvor deltagerne kan dele indtryk og idéer. Der ydes hjælp til 
at lave bogen. Det er en enkel arbejdsproces, som tager hensyn til regler om 
fotografering.  

 
Deadline for tilmelding er den 23. september via Læs mere og tilmeld her  

http://www.houseofscience.dk/opslag/gr%C3%B8n-generation-uge-43-45-vand-vandets-kredsloeb/
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De deltagere, som ønsker 1 og/eller 2, bliver ringet op, om detaljerne.  
 
 
Er der spørgsmål, ring endelig  
 
Med venlig hilsen  
 
House of Science 

Sønderborg Kommune 
Børn, Uddannelse & Sundhed 
 
Michael Stender 
Naturfaglig konsulent 
T M +4527900121 
mise@sonderborg.dk 
www.sonderborgkommune.dk 

www.Houseofscience.dk 
 
 
(Grubletegning vises med tilladelse fra ASTRA. Grubletegninger kan bruges i dialogisk læsning og give 
anledning til undersøgelser med børn).  
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