
Vejrdags-
science

Praktiske oplysninger

Kursusansvarlig Annette Grunnet har modtaget Novo Nordisk 
Fondens Naturtematiske Pædagogpris 2022.

OBS
Kurset foregår udendørs, derfor påklædning efter vejret. Du 
skal selv medbringe frokost. Der serveres te og kaffe og kage. 

Dagen vil indeholde
Temaer til inspiration, vejrdagsscience, erfaringsudveksling og 
skitse til eget projekt.

Pris
1000 kr. inkl. moms. Indbetales på konto 7630-2002902 i  
Handelsbanken ved tilmelding. Kursusgebyr refunderes ikke 
ved framelding senere end 7 dage før kursusdagen.

Tilmelding
Tilmeld på mail til Lilianbjelke@titibo.dk / 21614301

Kursussted 
Skovbørnehaven Krudthus, Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød. 
Telefon 3013 6129. 
Parkering på P-pladsen ved Stumpedyssevej (ingen indkørsel i skoven). 
GPS: 55.8882°N, 12.3974°E.

Onsdag den 24. august 2022 kl. 9-15.00
Om at opleve vejret med alle sanser



Vejrdags-science

Hvordan kan 2-6 årige og voksne blive klogere på vejret og 
vejrfænomener. Vi vil inddrage alle sanser og eksperimentere 
med sol og vind og regn. Vi har vejret med os alle vegne – 
så det er bare at tage fat og føle, fornemme, røre, lytte og 
bruge det skiftende vejrlig til leg og læring, eksperimenter, 
erfaring og erkendelse. Vejret er det perfekte tema for 
hverdags-science for både de helt små og de lidt større: 
Hvad sker der egentlig når det regner? Hvad gør solen? 
Hvordan føles et vindpust? Kan man fange en skygge eller et 
vindpust eller lave sin egen sky? Eller bare ligge helt stille og 
fornemme vinden i træ-toppene? 

Du får
• Kendskab til simple vejrfænomener
• Afprøvet vejreksperimenter i børnehøjde
• Viden der gør det lettere at følge børnenes spor 

og hjælpe børnene med at få svar på deres egne 
vejrspørgsmål

• Forslag til indhold af din egen vejrkasse

Du bliver bedre rustet til at støtte børnene til:
• Forståelse af deres omgivelser og af enkle 

vejrsammenhænge
• Mulighed for at bruge deres fantasi 
• Tiltro til egen opfindsomhed og ræsonnement
• Et rigere og mere nuanceret sprog


