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Inspirationskasse omhandler verdensmål nr. 7 og 13  

        
I kassen findes 5 mindre kasser: 

1. Billedbog om verdensmålene, billedmateriale, temahæfter mm.  

2. ”CO2 – luft – det er bare gas” 

3. ”Lys og mørke” 

4. ”Varme og kulde” 

5. ”2imprezs – hvordan nu det”? 

 

Herunder findes eksempler på mulige erkendelser og sproglig udvikling, som det 

pædagogiske arbejde kan sætte i gang hos børnene. Se det som en inspiration og ikke en 

facitliste. Der er flere tanker om sprogudvikling i de enkelte kasser.  
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Kasse nr.  Mulige erkendelser 
1.Billedbogen – ”Er 
det mit hjem”? 

Verden tilhører alle – dyr og mennesker 
Klimaet – vejret er forskelligt  

2.”CO2 – luft – det 
er bare gas” 

Luften er der, selvom vi ikke kan se, lugte og smage den, fordi vi 
kan vise den, høre den, mærke den.  
Jeg trækker vejret ind og ud  
Man kan lave luft.  
Gær laver luft.  
Jorden er omgivet af luft.  

3.”Lys og mørke” Jeg kan tænde og slukke lys 
Det modsatte af lys er mørke 
Batterier kan tænde lys, de indeholder elektrisk energi.  
Batterier kan holde op med at virke. 
El-energi kan bruges op, derfor skal vi huske at slukke.  
Vinden indeholder energi, som kan laves om til el med en 
vindmølle.   
Man kan selv lave vindmøller.  
Når man cykler kan man lave el.  
Solen står op og går ned, (fordi jorden drejer.)  
Solens bevægelse laver årstider 
Solens bevægelse viser tiden og kan måles 
Træer får blade og taber dem igen.  

4.”Varme og 
kulde” 

Det modsatte af varme er kulde 
Man kan måle varme med et termometer 
Der er forskellige slags termometre 
Tøj holder mig varm – isolerer.  
En termokande holder vand varmt.  
Forskellige farver bliver forskelligt varme i solen 
Man kan selv lave et mini-drivhus 

5.”2imprezs – 
hvordan nu det”? 

Vi kan hjælpe hinanden med at slukke kontakter.  
Vi kan tale med mor og far om, at de skal huske at slukke for el-
apparater.  
Vi kan lære robotter at gøre det rigtige. 
Vi kan lave tegninger eller tage fotografier, så andre kan lære 
ved at se på dem.  

 


