
Leg med vand

Til de helt små
De helt små sendes ud for at finde en 
ting, der kan flyde og en ting der kan 
synke. De indsamlede materialer testes 
nu i en balje, eller ved søens bred. Kan 
de små gætte, om tingene kan flyde el-
ler synke, før de udfører eksperimentet?

Flyt vand med svamp
En rigtig udholdenheds-stafet, som kun 
er for de sejeste slidere! Hvert hold har 
en rigtig god tavlesvamp og en opvaske-
balje, halvt fyldt med vand. Ved hjælp af 
svampene konkurrerer holdene om først 
at få flyttet vandet ned i den anden 
ende af en bane, hvor der står en tom 
spand. I kan give point både hurtighed 
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og hvor meget vand, det lykkes holdet 
at få med til spanden. 

Gætter du godt med fødderne?
Der samles 10 ting fra naturen – både 
noget, der kan flyde og noget, der kan 
synke. En stor balje eller kæmpe gryde 
fyldes med vand. En deltager skal nu 
med bare tæer og bind for øjnene finde 
ud af, hvilke ting der er i baljen. 
Siden bytter man, og så skal en anden 
person samle ting og en anden gætte 
med fødderne. 
Kan eventuelt laves som holddisciplin og 
på tid.

Den blå planet
Vand giver liv. Jorden er den blå 
planet, for 2/3 af Jordens over-
flade er dækket af vand. Vand be-
væger sig i et evigt kredsløb: Hav, 
fordampning, nedbør, vand/sne/
is, afstrømning og nedsivning, kil-
der, vandløb, søer og grundvand, 
havet på ny. Livet opstod i vand. 
Alt liv indkluderer vand. Uden 
vand – intet liv.

Mennesket er afhængigt af vand. Vi drikker det, og vand indgår i vores krop. Vi 
laver mad med vand, skyller, renser, tilbereder og koger maden i vand. Vi bader i 
vand. Vi vander marker og haver med vand. Vi leger med vand, i vand, på vand, på 
sne, på is. Her kommer nogle ideer til at lege med og ved vandet, men pas på – det 
bliver vådt!

Så er vi klar til at plaske og pjaske - vand indbyder til leg.
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Oplev naturen med www.naturkatapulten.dk

Naturkatapulten er støttet med tilskud fra tips- og lottomidler til friluftsliv.

Vil I vide mere?
På biblioteket: For eksempel: 
Jørgen Clevin: Den store Clevin 
bog. 
På nettet: Prøv at google: Sjov 
med vand.

Lad det øse, lad det pøse, lad det 
regne…
Har I prøvet at være ude i regnvejr? Det 
er ikke farligt at blive gennemblødt af 
regnen. Man skal bare have tørt tøj på, 
inden man fryser alt for meget. Har I 
lagt mærke til om lyde eller dufte er 
anderledes i skoven, når det regner? 
Regntøj og gummistøvler er gode at 
have, når man bor i Danmark. Her falder 
nemlig 0,7 meter nedbør (regn, hagl, 
slud og sne) om året. I andre lande, hvor 
det regner rigtig meget, falder der 15 
meter regn om året!

Besøg en å i regnvejr 
Lige efter en god og kraftig regnbyge 
er det altid spændende at besøge en 
å eller et vandløb. Kender I åen, vil I let 
kunne se på mængderne af vand – og 
hastigheden, vandet strømmer med – at 
det lige har regnet. En del af regnen vil 
blive ledt af jorden til vandløbet. Som så 
nok leder til et større vandløb osv.

Byg en vandmølle
Hjemmefra har I måske bygget forskel-
lige modeller af vandmøller, og nu skal 
de afprøves ved åen. En driftsikker 
vandmølle bygges af en korkprop, en 
strikkepind og 6 firkantede stykker hård 
plast, for eksempel fra en frugtbakke. 
Proppen sættes på langs på strikke-
pinden. Skær 6 riller i proppen og sæt 
møllebladene i. 

En smutter
Er havet roligt i dag? Så find de flade 
sten! Kast stenen lavt og med fuld fart 
hen over vandoverfladen med den flade 
side nedad. Hvor mange gange kan I få 
stenen til at hoppe på vandoverfladen? 
Kan I også slå smut med runde sten?

Byg en sivbåd
Ude ved åen får I måske lyst til at lege 
lidt med vandet. Se på billederne, hvor-
dan I bygger en simpel båd af lysesiv. 
Lysesiv vokser ofte ved vandløb eller på 
fugtige områder. 
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Regnvejr og vandpytter er alletiders legeplads - bare man har regntøj og gummistøv-
ler på.

Den Standhaftige Tinsoldat – 
Byg en papirbåd
”…Der stod han så, da der kom et 
ordentligt regnskyl. Da regnen 
holdt op, kom der to drenge forbi, 
som syntes soldaten skulle ud 
og sejle. De lavede en avisbåd og 
satte soldaten i båden.” 
Se opskrifter på en hel flåde af 
forskellige papirbåde på:
www.papirfoldning.dk

Vandmøllens spyd sættes vandret i 
kanten af vandløbet med størstedelen 
af hjulet under vand.


