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En introduktion til temaforløbet
I arbejdet med: ”Natur, Udeliv og Science” er det oplagt at se på forbrug i fbm. højtider. Og Jul skal
der til – især når man er barn. Men hvad så med verdensmål for bæredygtig udvikling? Sætter vi
dem på pause i et par måneder og tager dem alvorligt engang i det nye år?
Nej, i dette temaforløb prøver vi at afveje behovet for det sociale med behovet for at ændre på
vores adfærd, så vi forbruger mindre. Bæredygtighed er både den miljømæssige men også den
sociale bæredygtighed. I kan finde informationer/gode råd til at mindske udledningen af CO2.
Dette er selvfølgelig til jer voksne og børnenes forældre og kun indirekte til børnene.
I mange af materialets aktiviteter og børns spontane lege i
juletiden indgår der trivsel, social kompetence og naturfagligmatematisk læring. Hvis man tager de rigtige briller på, kan
man se det. Aktiviteterne giver børnene omverdensforståelse
og værdifulde sansemotoriske erfaringer, som kan danne
grundlag for den sprogbaserede udvikling af børnenes
emotionelle og kognitive anlæg.
Inspirationsmaterialet består af ”Naturfagshuset” og 4
temaer:

1.
2.
3.
4.

Science og matematik i køkkenet
Ild - science og matematik
Lav julepynt og julegaver
Genbrug i byttebixen

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.

Temaerne er beskrevet separat i hver deres dokument. Der er udvalgt enkelte aktiviteter, hvortil
der leveres grej (kun særligt grej). Der er også henvisning til extra aktiviteter og brugbare
grubletegninger. Sidstnævnte kan bruges til at lave en undersøgelse med børnene (dialogisk
læsning).

”Naturfagshuset”
”Naturfagshuset” er lavet som et markedsskilt.

I bunden er en sikkerhedslås. Den skal foldes ud og sikre, at ingen fingre bliver klemt. 
Den sorte bagside fungerer som opslags- eller kridttavle. I kan signalere til børn&forældre, at i
dag har I - eller har haft - fokus på Verdensmålene. På science eller noget andet vigtigt. I kan
montere foto/tegninger osv.

På den hvide forside ses pigen og musen fra bogen: ”ER
DET MIN VERDEN?”.
Motivet streges op ved at følge tallene medens man tæller højt. Brug en vandopløselig tusch, så
kan stregerne fjernes ved aflevering. Brug evt. noget at strege langs – en lineal f.eks.
Hvorfor bærer hun en lampe?  Med sin lampe lyser hun vejen mod viden om og forståelse af,
hvordan vi laver bæredygtighed i vores hverdag.

Der er monteret en lyskæde, hvor I kan tilslutte en håndgenerator; så kan I lave lys og snakke
om vindmøllers vedvarende (grønne) elektricitet – energi. Alle kan være med!

På forsiden er der et hul. Heri monteres stofposen. Hvad er der i posen? Spændende!
Meningen er, at den voksne lægger en ting i posen forud for en samling. Under samlingen trækker
– et barn tingen op af posen. Det sætter så gang i en aktivitet i fht. de temaer, som er i denne
inspirationskasse.

Om at arbejde med science og matematik – på med
”science – matematik brillerne”
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.

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 undersøgelser?
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

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?”.

Kobling til 2imprezs projektet – at spare CO2 i juletiden
Julen er hjerternes fest, men ikke altid klimaets og miljøets fest.
For udover hygge og samvær er julen også lig med et større forbrug. Temaforløb 5 handler om
at fastholde læring og social trivsel samtidig med, at vi prøver at begrænse udledning af CO2.
Herunder en liste af gode råd til at reducere julens klimaaftryk:
Julegaverne
31.635 milliarder kroner. Så mange penge brugte vi danskere i december sidste år, når man ser på
dankorttransaktioner. Rigtig mange af de penge er brugt på julegaver. Men bare rolig, en bæredygtig jul
betyder ikke en jul uden gaver. Tænk over, hvad du har brug for, skriv en ønskeseddel, sørg for at
gaverne kan byttes, og byt med god og grøn samvittighed. Det mindst bæredygtige er, når julegaverne
ender deres dage i bunden af skabet. Køb færre julegaver, men af bedre kvalitet. F.eks. legetøj, så det
kan gå i arv. Det halve antal julegaver fjerner cirka 30 procent af CO2-udslippet. Køb oplevelser i stedet
for materielle gaver. De julegaver, som hver dansker køber til jul, udleder i gennemsnit ifølge Concito
cirka 133 kilo CO2. Du kan også vælge den bæredygtige julegave-klassiker: At købe et stykke regnskov
hos Verdens Skove, så du sikrer et stykke af vores klode eller en julenødhjælpspakke hos Unicef, et
frugttræ til en familie. Husk, hvis I leger pakkeleg, så pak noget ind, du allerede har liggende derhjemme i
stedet for at købe nyt.

Gavepapir
Pak dine julegaver ind i avispapir, stof (japansk
tradition) eller genbrugspapir. Det er et rigtigt
mormor-råd, men hvert år bruger vi op mod 825
tons gavepapir i Danmark. Alene til julegaverne.
Det belaster klimaet og miljøet meget. Blandt
andet fordi papiret kun bruges én gang og dårligt
kan genbruges, da det ofte er overfladebehandlet.
Glat papiret ud og brug det i flere år. Eller brug
gamle aviser som indpakning til julegaverne. Vil du
gerne bruge nyt gavepapir, så brug noget, der er
miljømærket eller mærket med FSC-mærket, som
er din garanti for, at papiret kommer fra bæredygtigt skovbrug eller genbrugsmaterialer.

Julepynt
Køb julepynt af god kvalitet, som kan gå i arv. Lav julepynt selv,
brug naturmaterialer og genbrug det år efter år. Brug naturligt
julepynt på dit træ, i stedet for glaskugler og lyskæder. F.eks.
appelsiner med nelliker.
Juledekorationer lavet af ler, pyntet med gran og kogler kan
nærmest ikke blive mere naturlige. Men hvor gran og kogler kan
smides på komposten, skal ler smides i skraldespanden som
dagrenovation.

Juletræet
Vælg rødgran til stuen. Sorten har tilpasset sig det danske klima og kræver derfor færre sprøjtemidler for
at vokse sig store. Danskerne elsker nordmannsgraner som juletræ, men skal du vælge det mest
miljøvenlige juletræ, skal du vælge en rødgran, fortæller den svenske Naturskydsföreningen. I Sverige er
80 procent af juletræerne rødgran. Produktion og transport af en rødgran udleder 12 kilo CO2, hvorimod
en ædelgran udleder 16 kilo. Køber du et plastiktræ for at genbruge det år efter år, skal du bruger et
plastikjuletræ i 13 år, før det overhaler naturlige juletræer i miljøregnskabet. Du kan også vælge et
juletræ i en potte, som du kan sætte ud i haven hvert år – og så tage ind til jul. Det er endnu mere
miljøvenligt end et nyfældet træ.
Sørg for at smide juletræet ud på genbrugspladsen, hvor det bliver til flis eller formuldes. Eller giv det til
børnehaven, så kan børnene byge med dem på legepladsen.

Belysning
Julelys er hyggelige, men levende lys er en af de største kilder til partikelforurening, der findes i vores
hjem. Samtidig er det miljøbelastende at producere nye lys, da fyrfadslys er lavet af paraffin/stearin, som
er udledt af råolie produktion. Bivokslys er mere CO2-neutrale end lys af stearin, men prøv dig frem først
– bivokslys reagerer lidt anderledes end stearinlys. Vil du vælge de mest miljøvenlige lys, så kig efter
Svanemærket, som sikrer, at du tager hensyn både til miljøet under produktion og til indeklimaet
derhjemme. Når lyset er brændt ud, skal du sørge for at sortere lysskålen til enten plastik- eller
metalaffald.
Når der skal lys på juletræet, så sørg for at vælge LED-lys, hvis du skal have en ny lyskæde. LED-lyskæder
udleder typisk kun en femtedel af den CO2,, som en kæde med traditionelle pærer udleder for at køre i
samme tidsrum, fortæller Concito.

Kilde: Altomkost.dk
Julemad
Spis hvad du vil, men
smid ikke mad ud.
Hellere lidt, men godt.
Sørg for at sætte
resten af maden på
køl, så resterne kan
spises i juledagene.
Køb klimavenligt ind
ved at vælge
fødevarer med et lavt
CO2 aftryk. Spiser I
flæskesteg, and eller gås hos dig juleaften? Der er stor
forskel på, hvordan forskellige slags kød til julemiddagen
belaster klimaet. Tænketanken Concito har beregnet, at
en flæskesteg udleder 50 procent mere CO2 pr. kilo kød
end en gåsesteg. Skal du lave en flæskesteg på 1,5 kilo,
udleder du 34 kilo CO2 – rundt regnet svarer det til
fire dages elforbrug eller 272 kilometer i en bil, der kører
på benzin. For samme mængde gåsesteg er udledningen
24 kilo. En tommelfingerregel er, at rødt kød belaster klimaet mest, hvor fjerkræ belaster klimaet mindst,
når det gælder kød. Overvej at inddrage tanker fra ”de nye kostråd”:

Skru op for det lækre grønne tilbehør, der er i sæson for eksempel med en lækker grønkålssalat, som
passer godt ind på julebordet. Og som hovedregel: Vælg kvalitet frem for kvantitet. Hvis der skal kød på
bordet, så tænk over, om I virkelig har brug for en ekstra steg. Hvis familien har mod på at prøve noget
nyt, kan denne nøddesteg med svampe virkelig anbefales som alternativ eller supplement til andestegen.
Rødspætter, ål og sild er faste gæster ved julefrokostbordene her i december. To af dem kan du roligt
servere, men ålen er faktisk voldsomt truet og i fare for at uddø. Og det gør derfor en stor forskel, at du
ved hvilke fisk du skal gå efter i bæredygtighedens tegn. I følge FN er over 57 procent af verdens
fiskebestande nemlig fuldt udnyttede og 30 procent er allerede overfiskede. Brug WWF’s fiskeguide, Hva’
for en fisk? Den guider dig uden om de truede arter og fortæller dig, hvilke fiske-certifikater, du roligt kan
servere for dine gæster. Det er for eksempel godt at kigge efter miljømærkerne MSC (vildtfanget) og ASC
(opdræt).

Julebag
Når der skal bages sprøde, lækre kager til juledagene, så brug svanemærket bagepapir, muffinforme og
bageforme uden hormonforstyrrende stoffer. Så undgår både du og kloden de miljø- og
sundhedsbelastende sager. Husk også, at du sagtens kan bruge bagepapir flere gange, før du skifter til et
nyt ark. Og undgå helt stanniol, når du skal opbevare dit bagværk, for fremstillingen af aluminium er
meget ressourcekrævende. Opbevar i stedet i glaskrukker og fine genanvendelige juledåser.

Tilberedning af mad – også julemaden
Tag madvarerne til julemiddagen ud af fryseren i god tid og lad dem stå til optøning i køleskabet. For
hvert kilo mad, der tør op i køleskabet, sparer du en times strøm. Samtidig aflaster du køleskabets
kompressor, så der er mindre slid på køleskabet og det dermed holder længere.
Tænk også over dit elforbrug i køkkenet. Spar på energien, og kog risengrøden færdig under dynen (4
minutter på blus, 2 timer pakket ind i en dyne!)
Når madresterne skal pakkes ned og gemmes, så lad gerne den varme mad køle af på køkkenbordet lidt,
inden du sætter den i køleskabet. Jo varmere maden er, jo mere strøm skal køleskabet bruge på at køle

maden ned. Dog er det vigtigt af fødevarehygiejniske årsager, at du køler maden ned til 5 grader senest 4
timer, efter at du har spist. Pak eventuelt ned i mindre portioner, så afkølingen går hurtigere.
Låg på gryden og sluk, før maden er færdig. Læg altid låg på gryderne, når du laver mad. Så holder maden
bedre på varmen, tilberedningen går hurtigere – og ikke mindst bruger du mindre energi. Du kan også
sagtens slukke for kartoflerne et par minutter, før kogetiden er gået. Skal du lave mad i ovnen, så sæt
maden ind, uden at du har forvarmet ovnen. Sværene på stegen skal nok blive sprøde, selvom
flæskestegen sættes i kold ovn. På samme måde kan du sagtens tilberede and, gås og kalkun uden at
have forvarmet ovnen.

Begræns madspildet
10 procent af årets samlede madspild sker i juledagene. Det betyder, at vi samlet set smider mad for op
mod 1,4 milliarder kroner ud i julen (beregninger, som Landbrug & Fødevarer har lavet). Pas derfor på
med mængderne, når du laver julemiddagen. Beregn 500 -700 gram mad til hver gæst ved bordet, det
bør være rigeligt til, at ingen går sulten i seng.
Vælg friske rejer frem for frosne. Skal der rejer på julebordet til julefrokosten, kan det ud fra en
miljømæssig betragtning svare sig at vælge friske rejer frem for rejer, der kommer frosne til
supermarkedet. Et kilo rejer, der er friske, udleder i omegnen af 3 kilo CO2, hvorimod et kilo frosne rejer
har udledt 10 kilo CO2, inden de lander på din tallerken.

Sorter affaldet korrekt
For at bruge mindst muligt af jordens ressourcer er det vigtigt, at du sorterer så meget af julens affald
som muligt til genanvendelse. Vidste du for eksempel, at du sparer 75 procent af energien, hvis du
genbruger en dåse i forhold til nyproduktionen?

Transport
Skal du tage bilen eller toget til juleaften? Transport står for knap
30 procent af hele Danmarks CO2-udledning. Så det er altid mere
bæredygtigt at tage offentlig transport, også i juledagene. Toget
vinder på alle miljøparametre over en bil, der ikke er fyldt op. Hvis
du alligevel tager bilen, så fyld den helt op med mennesker. Har
du ikke selv en stor familie, og tager du bilen fra Sjælland til
Jylland eller omvendt, så se om ikke, du kan finde nogen, der har
brug for et lift.
Hvis du ikke lige kender nogen, kan du oprette din tur på sites
som GoMore.dk og ovenikøbet lære et nyt menneske at kende.

Kilder: Concito, Nødstrøm Energi, Det økologiske Råd, Groenforskel, Forskningscenter
Foulum/Aarhus Universitet, AffaldPlus, Landbrug og Fødevarer, Nets, FN, WWF, Ecolabel

Tal med børn om forbrug – ledetråden er fornuft ikke samvittighed
Vi skal ikke gøre børn ansvarlige for, at de skal tænke på klimaforandringer, dyr som uddør osv.
Vi skal ikke sprede miljø- og klimaangst blandt børn. Det er de voksnes ansvar at håndtere
verden. Men vi kan tale almindelig fornuft med dem. Mådehold. Omtanke. Kreative handlinger.
Igen er der i kassen energivampyrer og perlepladeøjne. Tanken er a de kan minde os om, holde
øje. De kan nudge om vores ufornuftige unødvendige forbrug både i børnehaven og derhjemme.
Gad vide, hvad vampyren kan fortælle, når den kommer retur efter et julebesøg hjemme hos
pædagogen? Start hjemme hos dig selv og send den så hjem til forældrene!

Husk at børn har behov for at tale om alvorlige emner – også miljø og klimarelaterede. De ser og
hører meget. Når de spørger, så er det ok at tale om verdens store problemer og forsikre
børnene om, at de voksne har styr på det.
Netop ved at vise børnene og deres forældre eksempler på små hverdags handlinger, der
mindsker udledning af CO2, så giver I dem tiltro, I arbejder aktivt med Verdensmålene for
bæredygtig udvikling og arbejder samtidig I med science i børnehøjde.

Hvis du endnu ikke hr vist børnene og
forældrene den lille terrier Ruth, så er det en
super start på en fornuftigt snak om forbrug.
Den er sød og dygtig. Kan Ruth – kan vi også. Se
hvordan:

https://www.youtube.com/watch?v=BcjdV4LXPeo

Litteraturliste
Pædagogisk litteratur
Natur, udeliv og science. - Viden og inspiration til at
arbejde med læreplanstemaet, EVA rapport.
https://www.eva.dk/dagtilbud-boern/natur-udelivscience

Grubletegninger, LSUL
https://astra.dk/sites/default/files/grubletegninger_web.pdf

Temahæfter om bæredygtig udvikling og science i børnehøjde
Børnebogen: ”Er det mit hjem?” er udgivet af ”Ørsted”.
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.
Hæftet: ”Vores Hjem” passer til ovenstående.
Der er elevhæfte og vejledning.

Hæftet: ”Verdensmål.nu” er udviklet af ASTRA til
børnehaveklassen.
Der er elevhæfte og lærervejledning.
Der er en hjemmeside med links og flere
oplysninger/inspiration:
https://astra.dk/verdensm%25E5lnu

De små forsker af Eksperimentariet og Kræftens
Bekæmpelse til de mindste i skolen men mange
aktiviteter kan laves med mindre børn.
Pdf hentes: https://www.cancer.dk/forebyg/skru-nedfor-solen/boern-og-unge/skoler/de-smaa-forsker/



Jul i Vrimmelskoven, af Joachim Krause (2013)
Billedbog. Kig-og-find bog hvor juleelgen skal findes på hvert opslag.
Skovens dyr er i fuld gang med juleforberedelserne. Men der bliver også
tid til at kælke og besøge julemarkedet
14 eksemplarer
Mor Muh og Krages jul, af Jujja Wieslander (2008)
Billedbog. Det er jul. I stalden hos Mor Muh og de andre køer ånder alt
fred. Men Krage er stresset og forvirret. Han forstår ikke helt det her med
gaver, men den opfindsomme Mor Muh giver ham en dejlig overraskelse
9 eksemplarer
Julehjerter til mor, af Manuela Olten (2019)
Billedbog. Emma og Antons mor er på hospitalet for at føde en baby.
Imens bager Emma og Anton julesmåkager til både mor og babyen
3 eksemplarer
På jagt efter julemandens gaver, af Mieke Goethals (2020)
En kigge-findebog om den klodsede julemand, som besøger fem hjem om
natten for at aflevere julegaver. Prøv at se, om du kan finde børnenes
julegaver og de tre mus. Anbefales fra 3 år
8 eksemplarer
Verdens juletraditioner, af Sofie Maria Brand (2020)
Serie
De små fagbøger ;
3 eksemplarer
Det smukkeste juletræ i verden, af Juaaka Lyberth (2019)
Julen i den lille grønlandske bygd Uummannaq er truet. Der kommer ingen
juletræer. Måske kan drengen Kunuk og hans nissevenner redde julen?
5 eksemplarer

Carla & Vilhelm Hansens Rasmus Klump og nisserne, af Per
Sanderhage, Jan Solheim (2015)
Billedbog. Rasmus Klump og vennerne er på jagt efter et juletræ, men
kommer hjem med meget mere end det!
14 eksemplarer

Indholdsfortegnelse

Intromappe/kasse
1 x Intropapir med
pædagogiske tanker, sciencemetode, litteratur- og
materialeliste

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

1 x Billedbog:
”Er det mit hjem”?

1 x aktivitetshæfte:
”Vores hjem”.

Velegnet til opstart med
Verdensmål.

1 x aktivitetshæfte:
”Verdensmål.nu”

Billedbøger:
1 x ”Ariel og Aurora
bager”.

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

Forældreopslag om belysning

1 x markedsskilt med
lyskæde

1 x generator i papæske

Indholdsfortegnelse aktivitetsdel 1:
Science og matematik i køkkenet
1 x Aktivitetspapir

1 x tom flaske
1 x eddike i flaske.
1 x bagepulver
1 x tragt

1 x Beholder
med balloner

2 x flasker med frugtfarve
Nogle pipetter

1 flakse
danskvand

Nogle vatpinde

Indholdsfortegnelse aktivitetsdel 2:
Ild - Science og -matematik
1x
Aktivitetspapir

1 x glas
1 x lighter
1 x fyrfadslys
1 x fyrfadslys el
1 x tændstål
1 x vatrondeller
1 x vaseline

Indholdsfortegnelse aktivitetsdel 3:
Lav julepynt og julegaver
1x
Aktivitetspapir

1 bundt
træispinde
6 ark
krympeplast

Indholdsfortegnelse aktivitetsdel 4:
Genbrug i Byttebiksen/-Bixen
1x
Aktivitetspapir

1 x julepynt
1 x legetøj

Specielle materialer/grej i inspirationsmateriale 5
Udstyr
Tændstål
Robens - Fire Steel - Tændstål - Natur
Krympeplast
KRYMPEPLAST, 20X30 CM, BLANK
TRANSPARENT, 10 ARK, 1 PK.

Firma
AV Form er indkøbsaftale firma, men har ikke varen, jeg
har handlet ved Cykelpartner.dk - 47 kr.
CC Company A/S er indkøbsaftale firma
64 kr.

