
 

 

3. jan. 2018 

 

Kursussted: Skovbørnehaven Krudthus, Stumpedyssevej 60, 3450 Allerød, tlf.: 3013 6129. Parkering på P-pladsen 

ved Stumpedyssevej (ingen indkørsel i skoven). GPS: 55.8882˚N, 12.3974˚E. 

 

”Vejrdags-science” 
Om at opleve vejret med alle sanser 

 
Mandag den 20. maj 2019 kl. 9-15.00  

 

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 trætoppene?  

 
Du får: 

• Kendskab til simple vejrfænomener 

• Du har selv prøvet at lave 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: 

• En større forståelse af deres omgivelser og af enkle naturlige vejrsammenhænge 

• At bruge deres fantasi  

• At have tiltro til egen opfindsomhed og ræsonnement 

• Et rigere og mere nuanceret sprog 

 

Program 
kl.  9.00-10.00 Introduktion: Hvad er udfordringen?   

• ”Spørg vejrhanen”: Vejrdags-science i børnehøjde-en anderledes tilgang til for-

ståelse  

• ”Mærk vejret”: Om at opleve vejret med alle sanser  

Kl. 10.00-14.00 Temaer til inspiration  

• Fang vinden 

• Torden, lyn og regnbuer 

• Solens kræfter 

• Skyer, regndans og regnmageri 

Kl. 14.00-15.00 Hvad kan jeg gå hjem og gøre i morgen? 

• Skitse til eget vejrprojekt samt erfaringsudveksling 


