Naturvidenskabsfestival for dagtilbud

Beskrivelse
Kom med til årets naturvidenskabsfestival. Her vil I deltage i spændende og lærerige science-aktiviteter i
naturen.
Jeres gruppe kommer forbi 3 poster med følgende emner:
1. Da mennesket lærte at tænde bål og tage ilden med på vandring.
2. Da mennesker vandrede fra syd mod nord og mødte kulden.
3. Da mennesket begyndte at koge maden.

Dagsprogram:
9.30-10.00 Madpakke
10.00-10.30 Fælles opstart/Mød Glødefie, Uldbodil og Bålhanne
10.30-12.00 Vi oplever og undersøger ild og varme på alle mulige måder
12.00-13.00 Vi får smagsprøver af bålmaden og spiser madpakker
13.00 Farvel og tak for i dag

Hvor og hvornår?
28. september - Digehytten, Vester Bjergvej 4, V. Vedsted, 6760 Ribe
29. September - Midtgård, Ravnsbjergvej 6, 6710 Esbjerg V.
30. September - Midtgård, Ravnsbjergvej 6, 6710 Esbjerg V.
1. Oktober - Midtgård, Ravnsbjergvej 6, 6710
Aktiviteter

Naturvidenskabsfestival med science-aktiviteter om temaet ”Sol, ild og varme . Børnene får
førstehåndsoplevelser med ild og varme i naturen.
Forberedelse
Inden I kommer vil det være en god ide, at I går på jagt efter kulde og varme i daginstitutionen.
Find overflader, der føles varme
Find overflader, der føles kolde
Mærk overflader, der er i skygge
Mærk overflader, der er i sol
Find et sted i solen, mærk overflader der er sorte eller hvide
Mærk om der er forskel på sort eller hvidt tøj, når I er i solen.
Efterbehandling
”Vinterscience” (Grønne spirer)

Mål
I forløbet arbejdes med følgende læreplanstemaer:
Natur, udeliv og science
Krop, sanser og bevægelse
Myrthues læringstilbud og læringsrum benytter arbejdsmetoder og rammer, der skaber oplevelse, fordybelse
og virkelyst, så eleverne kan udvikle erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at
tage stilling og handle.
Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Senest tirsdag d. 31. august 2021 til Jytte på mail: jyth [at] esbjerg [dot] dk
eller ring på: Tlf: 76 16 81 00
Vi glæder os til at se jer.

myrthue@esbjerg.dk
Tlf.nr. 7616 8100

Praktisk information
Udbyder
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring

Forløbstype
Forløb med formidler
Målgruppe
3 - 6 år
Antal
60
Maks. 60 børn i alderen 3-6 år pr. dag. Efter "først til mølle"
Periode
28.09.2021 - 01.10.2021
Varighed
3.5 time
Dette forløb er gratis.
MYRTHUEs forløb er kun for kommunale og selvejende dagtilbud i Esbjerg Kommune.

Emneområde
Teknologi og science
Natur og friluftsliv
Læreplanstemaer
Alsidig personlig udvikling
Kommunikation og sprog
Krop, sanser og bevægelse
Kultur, æstetik og fællesskab
Natur, udeliv og science
Social udvikling
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg
Handicapvenlige forhold

Kontakt udbyder
MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring
Myrtuevej 39
6710 Esbjerg V

