Referat fra småbørnsnetværksdagen med tema: Science – Myrthuegård d. 8.10.15
Opstart fællessang:
”Det regner, det regner den hele dag. ” Se bilag
”Torvet” – en workshop, hvor arrangører og deltagere bød ind:
Intro til IBSE – cirklen vedhæftet som bilag
IBSE – i praksis et eksempel fra en formidling med børnehavebørn. Se Bilag
Bogen ”Regnen” af Halfdan Rasmussen – læst op af Jan Ryttergaard og Dorit Iversen

H2O legen ved Ida Lund Andersen
Børnene bliver præsenteret for vand i flydende form – i fast form (isterninger i fryseposer) i
damp (el kedel)
Samtaler om vandets konsistens. Taler om vandet består af ilt og brint er vandmolekyler
hedder H2O
Reb ligges på gulvet i en cirkel. Børnene bydes ind i cirklen. Børnene er vandmolekyler. De
hilser pænt på hinanden og giver hånd. ”God dag H2O ” – Ida fortalte undervejs om vores
konsistens frøs vandet udvidede det sig og vi måtte gå uden for rebet holde hindanden i
hånden og stå helt stille – FRYS –
Isklumperne ligges ud på bordet langsomt smelter de og bliver flydende igen.
Børnene hilser igen pænt på hinanden og giver hånd. ”God dag H2O ”
Vandet hældes ned i el kedlen det koger og alle vandmolekylerne / børnene hopper inde i
cirklen. Vandet afkøles og Børnene hilser igen pænt på hinanden og giver hånd. ”God dag H2O
”. Legen gentages. Ref. Frit efter legen af Dorit Iversen.

Vandmolekyle legen – en stopdans ved naturvejlederne fra MYRTHUE- Natur, Kultur,
Læring.
Hvert barn får udleveret et bånd. 1/3 røde bånd – 2/3 hvide bånd. Børnene informeres om at
de røde bånd symboliserer ilt – de hvide brint.
Alle børnene, der har båndene bundet om deres håndled går nu rundt imellem hinanden imens
vi synger sangen: ”Det regner, det regner den hele dag”. Når den voksne råber stop skal
børnene finde sammen tre og tre – hvert hold skal have et ilt atom = et barn med et rødt bånd
om håndledet og 2 børn med brint atomer = hvidebånd om håndledet. De tre børn holder
hindanden i hånden så de sammen danner et vandmolekyle med to brint og et ilt = H2O.
Legen gentages. Ref. Frit efter legen ved Dorit Iversen.

Vi så herefter kortfilmen om drengen, der fortalte sin mor om vandmolekyler.

Tom Vestergaard introducerede os til tema om usynligt vand:

Aktiviteter:
Alle børn får en Plastikpose på hånden. De leger og hopper – bevægelse.
Iagttagelse: Hov nu har vi fugt i posen
Hvor kom det usynlige vand fra?

Er der andet usynligt vand?
Hvor kan vi ellers finde usynligt vand?
Kolde ting eks. knive se i lup er der vand?
Er der vand i mælk?
Koge vand – se dampen – lade dampen flyde ned af et glas
Tyngdekraften
Farvet væske i rør
Begrebs forståelses leg:
Hvad er vandret? Børnene flyver med armene som vinger - hvad er vandret lodret?

Forsøg på baggrund af de nu indlærte begreber.
Børnene samles 2 og 2 får udleveret 2 tragte og rør, der forbindes.
Flyver med tragtene
Hvordan tømmer vi dem?

Andre aktiviteter
Trutte i slange usynlige kræfter
Kan i spille på vandrør?
Kan vi bruge luft tryk?

Lave vandmolekyler af vatkuler

Glas med vand - Hvis jeg vender det på hovedet hvad tror I der sker?
Vandet læber ud
Nyt forsøg Glas med vand denne gang med Papir på glassets kant – hvad tror I nu der sker?
Samtale om den usynlige kraft - vandet bliver i - Samtale om Glasset - Vandets tryk
Rene Kjærside Rasmussen fortalte om Naturvidenskabsfestivalen, vi afholdte i MYRTHUE – Natur, Kultur,
Læring for 300 børn fordelt på tre dage. Se bilag invitationen. Se fotos her:
http://myrthue.esbjergkommune.dk/om-os/nyheder/flere-nyheder/naturvidenskabsfestivalen-2015-meddaginstitutioner.aspx
Herunder fortalte Bodil Kristensen om temaet Liv i vand og Jan Ryttergaard om forløb med lysets brydning i
vand.
Dorit Iversen fortalte om Esbjerg Kommunes science strategi – og viste uddrag fra vores
hjemmeside med tema science – herunder opgaver og kort film om iskrystaller:
http://myrthue.esbjergkommune.dk/dagtilbudstjenesten/science.aspx
Jan Ryttergaard viste forsøg med vandets løb – med udgangspunkt i teksten fra bogen
”Regnen” af Halfdan Rasmussen

Vandets gennemtrængning i sand – i ler

Ny leg skabt i fællesskab af deltagerne på dagen:
1. runde: To børn får rollen som vand. De øvrige børn får rollen som sand – afstanden
mellem sandkornene illustreres ved at børnene, der er sand står med en halv armslængde
imellem hindanden. Børnene, der er vand løber nu ned gennem sandet = flokken af børn, der
danner sand.
2. runde: To børn er vand - de øvrige børn er ler – afstanden mellem lerets partikler
illustreres ved at børnene, der er ler står med korslagte arme tæt på hindanden. Børnene, der
er vand presser sig nu ned gennem leret = flokken af børn, der danner ler. Det lykkes ikke!
Ref. Frit efter legen af Dorit Iversen

Katharina Hejgaard – Annette Grunnet og Hanne Hübertz fortalte om den nye bog: ”Science i
Dagtilbud.”

Hanne Hübertz fortalte om artiklerne i ”0-14”

Tom Vestergaard Rævehæftet se ( i højre kolonne under Tema hæfter øverst) http://myrthue.esbjergkommune.dk/dagtilbudstjenesten/tips.aspx
Dorit Iversen: IBSE – en undrende tilgang til et tema – en undersøgende tilgang – brug
jeres lokalområde eks. Kirken og kirkegården – se det nye net baserede materiale
Din Kirke Din Kultur på www.dinkirkedinkultur.dk – herunder intro filmen til hjemmesiden og
dens anvendelse.

Bodil Kristensen: Vandbar – smag på kildevand – vand fra din egen hane – vand med saft
etc.

Frokost
Tom Vestergaard:
Miljøværkstedet – Et eksempel på at danne en ramme – et op startsted for arbejdet med
Science.

Stokkemetoden

Feltstationen – en del af bevægelses og oplevelsesstien ”Opdagelsesrejsende ved
Myrthuegård”. Se mere om drejebogen hertil – folder om feltstationen m.m. her:
http://myrthue.esbjergkommune.dk/dagtilbudstjenesten/laeringstilbud/opdagelsesrejsendemyrthuegaard.aspx

IBSE: Stereoskoper ved Katharina Hejgaard og Tom Vestergaard
Se: www.hippomini.dk

Undersøgelse af blåmuslinger ved Jan Ryttergaard – Rene Kjærside Rasmussen og Tom
Vestergaard.

Kaffe
Herunder evaluering – se bilag
Referat: Naturvejleder Dorit Iversen MYRTHUE – Natur, Kultur, Læring

