2-3 årige maler med vand på legepladsen
Når æstetisk kreativ aktivitet også er science
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Kategori: Først planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran” – så børns egen
leg – ”pædagogen går ved siden af eller bagved”

Fortællingen
 Sanse/opdage - så undersøge – så reflektere

En periode med masser af solskinsvejr byder på forskellige oplevelser med vand på legepladsen.
Bl.a. også på en ide til en anden måde at male på, sætte aftryk på og være i æstetisk samspil med
krabbevennerne i Børnehuset Alssund.
Den voksne henter et par vaskebaljer med lidt vand i bunden, pensler i forskellige størrelser, så
der er nok til alle børn.
Det er fantastisk at male det ene efter det andet og se det tørre eller lave noget nyt ved siden af.
”Se hvad jeg maler”. ”Se hvad jeg har lavet”. Og andre begejstrede kommentarer høres rundt
omkring. Der bliver givet opmærksomhed på skift. Både til det tegnede, hvor hurtigt det
forsvinder, hvad der sker, når der er sandet, der hvor vandet pensles på.
Penslingen testes på de forskellige typer underlag. Pludselig er der en dreng på 2,9 år, som putter
sin hånd i baljen og klasker et velplaceret håndaftryk på låget af legetøjskassen. Flere børn følger
med og der bliver holdt øje med aftrykkets tydelighed, der stille forsvinder.

En af de voksne foreslår at lave fodspor. Hvilket flere af børnene begiver sig ud i. Hvor mange
fodspor kan der sættes, inden der ikke længere er tilstrækkeligt med vand på fødderne? Hvor
hurtigt tørrer de? Nogle steder mærker de sand på fliserne under fødderne der går målbevidst
afsted.

Fortællingen set med science briller





Fordampning:
 Vandmængden, fordampningstiden og overfladens størrelse (vandpyt, vandet i baljen,
håndaftryk, fodaftryk lige ved baljen henholdsvis længere fremme)
 Temperatur i solskin henholdsvis skygge
 Forskelligt underlag (legehuse, fliser, tilsandede fliser, legetøjskasse)
Vandets kredsløb
Vands tre tilstandsformer – faseovergang (fordampe + fortætte, størkne-/fryse)

Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber
 Fordampning. Følg med i, hvor hurtigt noget tørrer. Forskellige slags stof/tøj, der hænger i
vinden eller ligger i solen.
Se, hvilken karklud eller type papir, der kan tørre mest vand op – mål efter med et
måleredskab.
Fange damp fra varm vand og andre steder, hvor der sker en fordampning.
 Vands tilstandsformer i en æstetisk proces. Udånd usynlig vanddamp, som bliver synlig på
en kold overflade – som en rude. Tegn i vanddråberne. Undersøg, hvordan det er at
afsætte dine vanddråber andre steder som spejle, metalflader, plastflader…
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en
undersøgelse Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 31 – 33
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf

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

