2imprezs dagtilbud

Aktivitetsdel 1 - Science og matematik i køkkenet
Kategori: Planlagt pædagogisk aktivitet – ”pædagogen går foran”

Udvalgte aktiviteter
Vi har valgt at se på natrium-hydrogen-karbonat – NaHCO3 – et kemikalie, som er bedre kendt som
bagepulver - natron – på engelsk ”baking soda”. Vi bruger det alle, når vi bager.
Kilde: Pixabay.com

Bag småkager med og uden bagepulver
Grej til aktiviteten:
Bage pulver og ting til at bage med - almindeligt institutionsgrej

Aktivitetsbeskrivelse:
Start helt grundlæggende med at bage nogle klassiske figurkager med
børnene.
Lav en dej med og en uden hævemiddel. Her er en oplagt mulighed for
matematisk opmærksomhed på tal, vejning, mængde, størrelse, tælleremse, figurer osv. Når småkagerne er
lavet, så lad børnene opleve forskellen. Hvad siger de, kan de sætte ord på, at der mangler luft i kagerne.
Lad dem undersøge det ved at brække kagerne i stykker. Prøv at veje kagerne, måske vejer de ikke lige
meget? Ej, det er nok svært. Men tryk på dem og mærk, at de er meget hårde og bløde. Smag på dem, er
smagen forskellig?
Lad børnene fortælle nogle børn om deres undersøgelse.

Aktiviteten set med science briller
Når bagepulveret bliver varmet op i kager, pandekager og brød dannes vand – H2O og luftarten CO2 –
kuldioxid. Tilsvarende reagerer bagepulver med syre f.eks. eddike i en kemisk reaktion, der laver vand og
luftarten CO2 – kuldioxid.

Fordybelse i bagepulvers egenskaber
Se i filmen, hvordan luft fra bagepulver puster ballon op: https://www.youtube.com/watch?v=QrJguEAa7fo
Prøv også med vand først koldt (der sker næsten ikke noget) og så med meget varmt vand – obs. fare ved
kogende varmt vand. Se: https://www.youtube.com/watch?v=w7aTNX7X5sI
Se, hvordan Linus på 7 år slukker lys med CO2 https://www.youtube.com/watch?v=21RGvvZk77E
Prøv at lave en skum vulkan med bagepulver:
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Eddike og natron – vulkan – kilde: De små forsker af Eksperimentariet
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Extra aktiviteter, der har relation til det faglige emne og uddyber science og matematik

Gær får gærdej til at vokse - kilde: De små forsker af Eksperimentariet
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Salt – undersøg opløsning og inddampning – Kilde: Test-o-teket.dk
a. Opløs salt og lav saltkrystaller ved fordampning – brug dem til maden
Brug opgavearket sidst i hæftet her. Forsøg 1: ”Opløs salt i vand ”og forsøg 2: ”Lav saltkrystaller”.

b. Saltsydning, hent saltvand og inddamp det, se at der dannes salt
Saltsydning er en metode til fremstilling af salt. Herhjemme forbinder mange saltsydning med
Læsø eller saltcentret i Mariager.
Princippet er meget enkelt - en saltvands opløsning inddampes til der stort set kun er saltet
tilbage. Sker dette med havvand, må man dog regne med at der er andre stoffer end salt =
kogesalt = natriumchlorid.
Man kunne hente saltvand med børnene og stille det til inddampning, det vil dog tage lang tid
og bruge meget energi. Her kunne et lille trick være på sin plads. Hent vandet. Gem det til
næste dag, hvor det er byttet ud med en meget koncentreret saltopløsning. Så tager
sydningen med en lille mængde i en gryde ikke lang tid og man sparer energi. I princippet kan
vandet også fordampe i en flad beholder i en vindueskarm.
Hvis man vil bruge saltet til f.eks. en æggemad, skal man lige overveje, om man vil bruge
havvand og inddampning i en vindueskarm.

20 g salt i 100 ml vand.

Saltkrystaller ligner terninger.

Sydekar, Saltcentret, Mariager.
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Mælkefedt
a. Lav flødeskum eller smør ved at ryste fløde
Materialer: Fløde, en frysepose eller et syltetøjsglas med en ting, som kan rystes inde i glasset.
Sådan gør du:
1. Hæld fløden i en helt tæt frysepose, og sno
lukningen, så posen bliver fyldt med luft.
2. Hold godt fast med den ene hånd, og ryst posen i
ca. 1 minut, til den ikke længere siger en lyd. Man
kan godt blive grebet af stemningen, så sørg for at
kigge til fløden undervejs, så den ikke når at blive til
smør.
3. Så er det bare at nyde det friskrystede flødeskum,
f.eks. på øllebrød med frisk frugt eller i en kop
kakao.
Tip: Du kan også bruge et glas med låg eller selve kartonen. Det vigtigste er, at der er luft nok til, at
fløden kan bevæge sig og blive til luftigt hvidt skum.

b.

Den levende mælk
Kilde: https://testoteket.dk/tildinundervisning/levende-m%C3%A6lk

Materialer du skal bruge


Opvaskemiddel



Frugtfarve: rød, grøn og blå



Homogeniseret sødmælk



Vatpinde



En dyb tallerken
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Aktivitetsvejledning
1. Hæld ca. 1 dl sødmælk op i en tallerken,
eller så bunden af tallerken er dækket.
2. Lav herefter nogle store dråber af
forskellige frugtfarver i mælken. Farverne
skal ligge
oven i hinanden. Hvilken farve får
farveklatten?

3. Dyp vatpinden i opvaskemidlet, så der er
rigeligt på, og dyp den ned i mælken

4. Se mælken komme til live.

Se en film om forsøget her:
https://youtu.be/H2A9i8BwgXM
Spørgsmål


Kender du et fænomen i naturen, hvor man
kan se mange farver på himlen?



Hvad tror du, opvaskemidlet gør ved
mælken?



Hvorfor tror du, at det skal være sødmælk
og ikke skummetmælk?

Faglig forklaring
Mælk indeholder blandt andet vand og fedt. Normalt kan fedt og vand ikke blandes så godt, men i
mælk er det alligevel blandet sammen. Det er, fordi mælken er homogeniseret. Det er en proces,
der blander fedtet og vandet sammen.
Frugtfarve er lavet af vand og kan derfor ikke blandes så godt med sødmælken pga. af det store
indhold af fedt i mælken. Når man tilsætter opvaskemiddel, vil fedtet kunne blande sig bedre med
vandet, hvilket skaber bevægelse. Det sker, fordi fedtet spreder sig ud over mælkens
overflade. Det er denne bevægelse, der trækker farven i forskellige retninger, som danner
de flotte bevægelser og mønstre. Sæbe nedsætter også vandmolekylernes evne til at
hænge sammen, fordi sæben ødelægger overfladespændingen.

Når farver blandes sammen, dannes nye farver. Forskellige farvekombinationer giver forskellige
farver. Fx vil gul og blå maling blive til grøn maling. På den måde kan man ændre, hvilket lys
malingen udsender.
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Sodavand og rosiner - kilde: De små forsker af Eksperimentariet
Kilde: ”De små forsker”
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Borddækning og matematik
Vær opmærksom på muligheden for at arbejde med matematisk opmærksomhed. Her en
oversigt fra materialet: ”Fortæl om maden – måltider og matematisk opmærksomhed” –
se: https://bedstsammen.kk.dk/indhold/fortael-om-maden-maltider-med-matematiskopmaerksomhed
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Uddybning – brug dialogisk læsning af grubletegning – lav en undersøgelse
Kilde: https://astra.dk/unders%C3%B8gelse/grubletegninger
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