
2-3årige laver hyldeblomstsaft 

Kategori: Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” 

Kilde: Pixabay.com  

Fortællingen 

 Sanse/opdage -  så undersøge – så reflektere 

Juni måned står i hyldeblomsternes tegn hvert år. En proces over flere dage. I starten får vi klippet 

nogle blomster lige uden for børnehuset. Resten - en passende mængde - sørger de voksne for at 

samle ind. Der blev rørt og duftet i stor stil. Der blev talt om og tænkt over, hvad hyldeblomsten 

kunne være god til. Mange børn foreslog is eller slik.  

Dagen efter blev der sat kogeplader ud på bænken og varmet vand op. Der var revet citronskal og 

skåret citronskiver. Alle fik mulighed for at dufte blandingen med citron og hyldeblomst.  

Sukker blev tilsat.  Det forsvandt! Hvor forsvandt det hen? Smeltede det?  

Undren blev afløst af en mindre undersøgelse. Hvordan finder vi ud af, at det ikke sådan rigtig er 

forsvundet, men stadig er deri et sted?  



Hvert barn fik lov at smage det søde sukkervand. Vi talte om at opløse sukker, salt og andre ting i 

madlavningen.  

Endelig kom dagen, hvor saften skulle sies, og vi fik lov at smage den færdige hjemmelavede saft. 

En stor mængde blev hældt i frostposer til optøning og nydelse senere på sommeren. 

 

Fortællingen set med science briller 

 Høst af planter i fht. årstider dvs. årets gang og naturens rytme 

 Smags- og dufteoplevelser i fbm. tilberedning af fødevarer – fra jord til bord 

 Opløsning af sukker i vand – evt. salt 

 

 

Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber  
 

 Opløselighed/mætning af vand – undersøg hvor meget salt hhv. 

sukker, der kan opløses i en lille mængde vand.  

 Krystallisering – lad det mættede saltvand/sukkervand stå, så 

vandet fordamper – salt krystalliserer fint, sukker ikke så pænt.  

 Rensning af salt vand vha. fordampning/fortætning. Lav rent 

drikkevand. Instruktion: 

https://www.youtube.com/watch?v=ux5OyWV4uRM 

 Opløselighed/massefylde – lav sukkerdrinks af 

sukkeropløsninger + farve. Jo mere sukker i fht. vand, 

jo tungere er væsken og så vil den lægge sig nederst. 

Brug pipetter og en ske til at hælde forsigtigt op.  

 Opløselighed – opløs sæbe, skum det op med et 

piskeris og sans skummet i et dejligt fodbad.  

 Opløselighed – lav kartoffelmels klister. Sans hvordan 

opløsningens fasthed afhænger af det tryk, du laver 

på opløsningen. Ja hårdere du trykker, jo fastere er det i din hånd. Se aktivitetsbeskrivelse 

nederst.  

 Opslæmning/opløsning – vand binder sig kemisk – 

prøv sand og vand – en mudderkage. Prøv bær, 

blade, græs og vand – en suppe.   

 Nedsivning – vand binder sig kemisk – jord er 

forskellig. Undersøg hvordan vand trækker 

forskelligt hurtigt gennem sand, grus, ler, 

pottemuld. Instruktion: http://kortlink.dk/287u2 

https://www.youtube.com/watch?v=ux5OyWV4uRM
http://kortlink.dk/287u2


 Hør om hjemmelavet rensningsanlæg https://www.youtube.com/watch?v=2sS5BCstQvI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en 

undersøgelse 
Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 53 – 55  

https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2sS5BCstQvI
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kopieret instruktion til aktiviteter 
 

Fra  - lavet af Eksperimentariet – side 54 – 55 

”Leg med levende kartoffelmel” 
 

 


