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Indhold: ”Vands kendetegn og egenskaber” 

I beskrivelsen herunder følger  

1. En introduktion til temaforløbet 

2. Kobling ml. science i børnehøjde og 2Imprezs dagtilbud 

3. En præsentation af en pædagogisk science arbejdsmetode 

4. En litteraturliste med faghæfter og billedbøger 

5. En materialeliste  

 

En introduktion til temaforløbet 
I arbejdet med: ”Natur, Udeliv og Science” er det oplagt at se på børns leg med vand. I mange 

planlagte aktiviteter og børns spontane lege indgår vand som en naturlig del, fordi vand er er en 

del af naturgrundlaget, er en forudsætning for alt levende og vandets kredsløb er ofte 

nærværende i vores omgivelser.  

Vi er heldige at have godt drikkevand, gode grundvandsressourcer og som regel et rent vandmiljø i 

nærheden af børnehaven. Årtiers lovgivning, der beskytter grundvandet, vandmiljøet og det liv, 

som er knyttet til vand har haft en afgørende betydning.  

Aktiviteter inde som ude med vand giver børn omverdensforståelse og værdifulde sansemotoriske 

erfaringer, som kan danne grundlag for den sprogbaserede udvikling af børnenes emotionelle og 

kognitive anlæg.  

I temaforløb 4 antager vi, at science – naturvidenskab 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 erkendelser i arbejdet med vand.  

Inspirationsmaterialet er organiseret om 8 fortællinger fra Børnehuset Alssund i Sønderborg:  

1. 2-3 årige laver hyldeblomstsaft 

2. Drenge leger med båd på skråning i regnvejr 

3. Sansende graveri i faldunderlag  

4. Hugge gummidyr ud af isblok 

5. Håndhygiejne i børnehøjde 

6. Livet i og ved vand er også science 

7. 2-3 årige maler med vand på legepladsen  

8. Strandtur – sand og vand  

Fortællingerne tager udgangspunkt i både planlagte og 

spontant opståede aktiviteter. Der er altså lagt op til 

refleksion: ”Hvad siger fortællingerne om, den praksis man 

selv har med vand”, er der grund til at tilføje, ændre”?   

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 
analyserende vis bliver klogere på 
verden. 



 

Alle fortællinger suppleres med overvejer over, når man tager ”science brillerne på” samt forslag 

til supplerende aktiviteter, der kan skabe fordybelse og flere erfaringer for børnene. Endelig er der 

forslag til, hvordan man med udgangspunkt i dialogisk læsning og brug af grubletegninger kan lave 

en undersøgelse med børnene og understøtte arbejdet med børns virkelighedsopfattelse.  

Til nogle af aktiviteterne er der i kassen vedlagt udstyr/grej; men de fleste aktiviteter formodes 

børnehaven selv at råde over egnet grej til at afvikle.  

 

Kobling til 2imprezs projektet – at spare CO2 

Temaforløb 4 handler om at begrænse forbrug af vand og dermed begrænse udledning af CO2.  
 

Direkte forbrug af vand er synligt og der er oplagte muligheder for at tale med børnene om 

forbrug i køkken, på badeværelset, toilettet, i haven mv.  
Co-Vid 19 pandemien giver øget forbrug til håndvask. Desto mere vigtigt er det at finde et 
rimeligt forbrug og spare på vandet, de andre steder.  

Kilde:  https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/om-os/visit-aarhus-vand/skoler/det-bla-
guld/det-bla-guld---elev---med-aktive-link.pdf  

https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/om-os/visit-aarhus-vand/skoler/det-bla-guld/det-bla-guld---elev---med-aktive-link.pdf
https://www.aarhusvand.dk/globalassets/filer/om-os/visit-aarhus-vand/skoler/det-bla-guld/det-bla-guld---elev---med-aktive-link.pdf


 

Produktionsvand er det usynlige forbrug 

af vand, som findes i de led af 
produktionskæden, hvor vand indgår for at 
fremstille en fødevare eller en forbrugsting. 
Produceres bomuld til tøj er 
produktionsvand både til vanding, 
forarbejdning af bomuld, farvning mv. 
Produceres oksekød skal oksen have vand 
indtil den slagtes, på slagteriet og i 
detailhandlen kan der være forbrug af vand. 
Emnet er relativt nyt og det kan være svært 
at finde oplysninger om det hhv. føle ansvar 
for ens forbrug.  
Kilde: https://anima.dk/lev-
dyrevenligt/k%C3%B8det-eller-kloden  
 
Kilde:  
https://old.danwatch.dk  
 
 

Begge typer vandforbrug 
er knyttet til udledning af 
CO2.  
Årsagen er, at grundvand skal 
pumpes op, forbrugsvand skal 
ledes ud til forbrugerne vha. 
pumper og spildevand skal 
pumpes ud til 
rensningsanlægget, før det 
ledes ud i havet. Alle pumper 
behøver strøm og så længe vi 
ikke er forsynet med 100 % 
grøn strøm, er det forbundet 
med udledning af CO2.  
Sønderborg Forsyning har 
oplyst, at CO2 forbruget på 
drikkevand er 85 g/m3 og på 
behandling af spildevand er 
150 g/m3. Dvs. alt i alt 235 g 
CO2/m3. Hvilket ikke er meget for 1 forbruger, men de 70.000 borgere i kommunen udleder 
årligt 1.460 tons CO2 for at forbruge vores synlige vandforbrug og heri er ikke medregnet 
produktionsvand for f.eks. bomuld, dyrket i USA!  
Kilde: Susanne Vesten, Sønderborg Forsyning | www.sonfor.dk 
 

https://anima.dk/lev-dyrevenligt/k%C3%B8det-eller-kloden
https://anima.dk/lev-dyrevenligt/k%C3%B8det-eller-kloden
https://old.danwatch.dk/
http://www.sonfor.dk/


 

 

 

Når vi taler med børn om forbrug, skal fornuft være ledetråden. Vi skal ikke gøre børn ansvarlige 
for, at de skal tænke på klimaforandringer, dyr som 
uddør osv. Vi skal ikke sprede klimaangst blandt børn. 
Det er de voksnes ansvar at håndtere verden.  
Men vi kan tale almindelig fornuft med dem. Mådehold. 
Omtanke. Innovative og kreative handlinger. 
Energivampyrerne, perlepladeøjne og vanddråben her - 
som holder øje med forbrug er nudging, som kan ske 
både i børnehaven og derhjemme. Gad vide, hvad 
vampyren kan fortælle, når den kommer retur efter et 
besøg hjemme hos?                                                                      Kilde: pixabay.com  
 
Men har børn behov for 
– spørger de – taler de 
om verdens store 
problemer, så må vi 
ikke lade være med at 
tale om det og forsikre 
børnene om, at de 
voksne har styr på det.  
 
Ved at vise børnene og 
deres forældre 
eksempler på 
aktiviteter, arbejder I 
aktivt med Verdensmålene for bæredygtig udvikling og 
arbejder samtidig med science i børnehøjde.  

Som en start kan man jo tale lidt om vores vaner. Hvad gør vi hver dag, som vi måske kan 
forbedre? Se hvordan den lille hund Ruth hjælper sin familie. Hvad gør menneskene i filmen, 
som de kunne gøre bedre? https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo  

 

Eller børnene kan se andre større børn, der er optaget af at gøre noget godt. F.eks. Anton og 
Waldemar – de går i klimaskole: 
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:553e162e6187a40e40eb7341#!/ 

https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo
https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo
https://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:553e162e6187a40e40eb7341#!/


 

En præsentation af en pædagogisk science arbejdsmetode 
Science - en naturfaglig tilgang til at forstå og begribe verden er sansende, legende, 

eksperimenterende, undersøgende, og analyserende. 

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. 

 

http://kortlink.dk/29xk6


 

Science – en 3 fase metode til forståelse 
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.   

 

Gruble-tegninger i den pædagogiske science-metode 
Hvordan lave forløb med afsæt i børns 

hverdagsforestillinger og med 

udgangspunkt i børnenes egne under-

søgelser?  

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 

http://www.houseofscience.dk/media/1955/grubletegninger-didaktik-og-eksempler-de-yngste.pdf


 

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.  
 

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. 

 

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. 

 

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?”. 

 

Brug Formidlingscenter – SONFORCE, 

Sønderborg Forsyning  

Hos formidler Mette la Cour kan man booke forskellige forløb om vand: 
https://sonforce.dk/kategori/vand/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://sonforce.dk/kategori/vand/


 

En litteraturliste 

 

Er det mit hjem?  
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.  
 

 1 eksemplar på biblioteket 

Bogen om vand: en fag- og aktivitetsbog om vand 

 

 

 

 4 eksemplarer på bibliotekerne. 

Jeg vil ikke vaske hænder! 

Af Tony Ross (2020) Serie - Den lille prinsesse ; 
Billedbog. Håndvask er vigtigt, selv når man er en lille prinsesse. Hun vil dog have 
en forklaring på, hvorfor hun hele tiden skal vaske hænder. Den får den lille 
prinsesse af stuepigen, og forklaringen er fuld af farlige bakterier og virus 

 

2 eksemplarer på Sønderborg Bibliotek 

Den uventede gæst 

Af Jessica Courtney-Tickle 
 I havet rundt om den ø, hvor den lille fisker bor, er der masser af fisk. Hver dag 
fisker han mange flere fisk, end han kan spise, og de fleste ender i 
skraldespanden. En dag er der ikke en eneste fisk tilbage, men heldigvis aner 
hans nye ven, hvalen, uråd. De flytter til et nyt sted, hvor der er mange fisk, og 

hvalen får fiskeren til at love …. 

 2 eksemplarer - en i Sønderborg – en i Gråsten. 
 
Drak dino'erne det samme vand? - om vandets kredsløb 

Af Robert E. Wells (2015) 
Fagbilledbog. Har du nogensinde tænkt på at vandet du drikker i vikeligheden er 
meget gammelt, og at det består af de samme vandmolekyler, som det vand 
dinosaurerne drak af? I bogen forklares om den recirkulation som kloden har for 
sine vandreserve 

https://orsted.com/da/Explore/is-this-my-home
https://biblioteket.sonderborg.dk/search/ting/phrase.creator%3D%22Tony%20Ross%22
https://biblioteket.sonderborg.dk/search/ting/phrase.titleSeries%3D%22den%20lille%20prinsesse%22
https://www.saxo.com/dk/forfatter/jessica-courtney-tickle_9352009
https://biblioteket.sonderborg.dk/search/ting/phrase.creator%3D%22Robert%20E.%20Wells%22


 

En materialeliste  

Materialer til at undersøge vanddyr i f.eks. et vandhul eller ved stranden findes ikke i kassen. 

Naturvejlederne Sønderborg http://www.naturvejlederne.dk/ har en grejbank, hvor 

udstyr kan lånes.  

Udstyr  Indkøbsaftale = 
Linaa.dk har varen 
Oplysninger/pris ex. 
moms 

Da indkøbsaftale firma ikke har er 
dette det billigste sted – pris ex. 
moms 

 
UV-lygte 
 

Ej muligt  28 kr.  
Frederiksen Ølgod A/S 
 

Fluorescens- 
creme, 240 ml 
 

 Ej muligt  465 kr. 
Frederiksen Ølgod A/S 
 

 
UV perler  

Kun i poser med 400 
stk.  

43 kr. for pose med 100 stk.  
Frederiksen Ølgod A/S 
 

Dråbeflaske 
 – 30 ml.  

Ej muligt 6 kr. stk.  
Frederiksen Ølgod A/S 
 

Regnvands- 
tønde  
 
 

Ej muligt  148 kr. (inkl. hane og låg) 
Jem og Fix  

Startsæt  
Regn- 
Vands- 
tønde 
  
 

Ej muligt  130 kr. (indeholder nedløbsventil, 

monteringsstuds og flexslange) 

Nedløbsventilen passer til 75 mm 
tagrender 

 

 

http://www.naturvejlederne.dk/


 

 

Indholdsfortegnelse: Intromappe 
1 x Intropapir med 
pædagogiske tanker, 
science-metode, 
litteratur-  og 
materialeliste 

 

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

1 x Billedbog:  
”Er det mit hjem”? 
 
Velegnet til opstart med 
Verdensmål.   

1 x 
aktivitetshæfte: 
”Vores hjem”.  

1 x aktivitetshæfte: 
”Verdensmål.nu”  

 

 

Billedbøger: 
1 x ”Ariel og 
Aurora og 
sejlbåden”. 
1 x ”Ariel og 
Aurora laver is”.  

Nudging udstyr: 
1 x Energi-vampyr og 3 nye 
skumbolde 
1 x Øjne (perler).  

 

 

Indholdsfortegnelse fortælling 2:  
Drenge leger med båd på skråning i regnvejr 
 
1 x Aktivitets-papir  
 
 
 
 

 
1 x pose med bolde, sandpapir og 
skuresvamp 
 
 



 

1 x sæk med  

 tagrender,  

 nedløbsrør 

 rørsamlinger  
 

(fra genbrugspladsen. De er vasket 1 gang, men børnene kan starte med at vaske 
dem . Derfor ligger der skuresvamp og sandpapir i posen). 
 

 

Indholdsfortegnelse fortælling 5:  
Håndhygiejne i børnehøjde 
 
1 x Aktivitets-papir  
 
 
 

 
1 x sikkerheds-skrivelse 
 
 

1 x Pipetteflaske med fluorescerende lotion  

1 x Uv-nøglerings lygte 

1 x beholder med Uv-perler (50 stk.) 

 
 

 

Indholdsfortegnelse fortælling 8:  
Strandtur – sand og vand 
 
1 x 
Aktivitets-
papir  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 x Pose med genstande til at 
undersøge opdrift – flyde det 
eller synker det 
 

 


