Strandtur – sand og vand
Kategori: Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Kilde: Google.com/maps

Fortællingen
 Sanse/opdage - så undersøge – så reflektere

Krabberne fra Børnehuset Alssund nyder at komme på tur. Især turene til stranden og i
vandkanten er et hit. Somme tider tager vi til ”2-Øren” på Dybbølsiden og sommetider tager vi
over på den anden side til området lige efter slottet (”Fluepapiret”). Denne dag havde vi valgt at
pakke ladcyklerne med børn og tage turen over til stranden ved slottet.
Vi spiste lidt af madpakken og var ivrige efter at komme ned til vandet og udforske mulighederne.
Der blev kastet sten i vandet. Lavet sandengle. Følt på tang. Føddernes følesans blev brugt.

Mærkede hvordan vandet var koldt, men efterhånden føltes varmere for hver gang vi løb ind på
stranden og ud til det sted, hvor vandet igen nåede op til knæerne.
Et barn snublede i sandet og skulle efterfølgende ud og skylle hænder og knæ. Der gik sport i at få
sand på sig og komme ned til strandkanten og skylle af. Det opstod et fantastisk fællesskab af
smilende og grinende krabbebørn, der sådan løb frem og tilbage og efter kort tid blev det sjovt at
lægge sig ned i sandet og have flere og større områder med klistret sand, der skulle ned og skylles.
Fascineret blev det undersøgt, hvordan sandet slap sit tag med vandets ”skyllende kraft”.
Fascinationen kom til udtrykt i kropsprog, mimik og gennem ord.

Fortællingen set med science briller





Egenskaber ved materialer. Lidt vand kan fungere som lim ml. hud og sand. Meget vand har den
modsatte effekt
Vand fordamper og sand tørrer og falder af
Bølger – vand og bevægelse påvirker kysten
Saltvand kontra ferskvand

Grej til Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber
 Pose med genstande til at undersøge opdrift – flyde det eller synker det?

Uddybende aktiviteter – undersøg vands egenskaber
 Overfladespænding og fordampning - vand binder sig forskelligt til forskellige materialer.
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.
 Energi og vands bevægelser. Vække vand til live med pusterør, håndkraft, piskeris osv.
 Opdrift – massefylde og areal. Undersøg hvordan forskellige materialer kan flyde medens
andre synker. Se aktivitetsbeskrivelse nederst:
o 1. Undersøg med genstande fra hverdagen ovenstående.
o 2. Båden med huller – synker den? Lav en båd af margarine. Lav huller i den – vil
den synke?
o 3. Flyder det eller synker det, undersøg opdrift i olie kontra vand.
 Dannelse af rust. Undersøg hvordan ting af jern
ruster meget hurtigere, når de udsættes for vand,
luft hhv. vand, luft og salt.
 Opløselighed. Undersøg, hvor lidt salt der skal
opløses, før vand smager meget af salt. Undersøg,
om vand kan opløse ubegrænsede mængder af salt.
Kilde: De små forsker, Eksperimentariet.dk

Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en
undersøgelse - Kilde: Se Intropapiret - Grubletegninger, LSUL side 41 – 43
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf

Kopieret instruktion til aktiviteter
Fra

Opdrift – massefylde og areal - Båden med huller – synker den?

Fra

- lavet af Eksperimentariet – side 8 - 9

Flyder det eller synker det, undersøg opdrift i olie kontra vand

