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Vannsekken: Et tilbud til barnehager

Norsk Vann Rapport
(Tidligere NORVAR-rapporter)

Det utgis 3 typer rapporter:

Rapportserie A:
Dette er de opprinnelige hovedrapportene. Dette kan være:
• Rapportering av prosjekter som er gjennomført innenfor organisasjonens eget 
 prosjektsystem
• Rapportering av spleiselagsprosjekter hvor to eller flere andelseiere i Norsk Vann BA 
 samarbeider for å løse felles utfordringer
• Rapportering av prosjekter som er gjennomført av andelseiere eller andre. 
 Rapporten vil i slike tilfeller kunne være en ren kopi av originalrapporten 
 eller noe bearbeidet

Fortløpende nummer xx-årstall

Rapportserie B:
Dette er en serie for «enklere» rapporter, for eksempel forprosjekter, som vil være grunnlag 
for videre prosjektvirksomhet mm.

Fortløpende nummer Bxx-årstall

Rapportserie C:
Dette er rapporter delfinansiert av Norsk Vann, men som er utgitt av andre.

Fortløpende nummer Cxx-årstall

Prosjektresultatene fra Norsk Vann Rapport (serie A og B) kan fritt benyttes internt i 
egen  organisasjon. Når prosjektresultatene benyttes i skriftlig materiale, må kilde oppgis. 
 Videresalg/formidling av resultatene utover dette er kun tillatt etter skriftlig avtale  
med Norsk Vann BA.

Norsk Vann har ikke ansvar for feil eller ufullstendigheter som måtte forekomme i rapporten 
og kan ikke stilles økonomisk eller på annen måte til ansvar for problemer som måtte oppstå 
som følge av bruk av rapporten.

Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 Hamar
Tlf: 62 55 30 30  E-post: post@norskvann.no 
www.norskvann.no

Forsidefoto: Lise Marit Brodal (Hias), Ivar Helleberg og Johan Tømte

Vannsekken er et pedagogisk vann
verktøy utviklet for bruk i barnehager, 
som kan lastes ned fra Norsk Vanns 
skolesider www.vannkunnskap.no. 
Her finnes spennende oppgaver, vann
faglige utfordringer og mye moro som 
barn i alle aldre kan ta del i. Vannsek
ken er utviklet i samarbeid mellom 
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Hamar Naturskole, Tekna og Norsk Vann. Selv 
om vannsekken er tilpasset barnehager kan den 
også benyttes av de laveste trinnene i grunnsko
len. Den er gratis å laste ned, og utstyret man 
trenger for å gjennomføre de ulike vannfor
søkene er i all hovedsak ting som finnes i alle 
barnehager og skoler fra før. Det er dermed ikke 
behov for stor grad av innkjøp eller investeringer 
for å ta dette i bruk. 

Sekken består av 23 ulike, spennende vannforsøk:
Livet i bekken og dammen
1.1 Fra egg til frosk 
1.2 Lag din egen bunnhåv 
1.3 Lag din egen vannkikkert 
1.4 Lag ditt eget akvarium

Planter og vann
2.1 Hvor mye regner det? 
2.2 Planter trenger vann

Snø og is om vinteren
3.1 Bygg en snøborg 
3.2 Isslott 
3.3 Lag islykter og isskulpturer

Mennesker og vann
4.1 Hva bruker vi vann til? 
4.2 Trenger kroppen vann?

Vannets egenskaper
5.1 Hvor sterk er vanndråpen? 
5.2 Overflatehinne, hva er det? 
5.3 Synker eller flyter 
5.4 Vannets ulike former

Vannforskeren
6.1 Flytt sand ved hjelp av vann (erosjon) 
6.2 Kan vann gå i oppoverbakke? 
6.3 Lag en tetthetssøyle 
6.4 Såpebobler

Rensing av vann
7.1 Vannrensefilter

Transportsystem for vann
8.1 Roar Rør

Vann og energi
9.1 Lag en turbin av melkekartong 
9.2 Vannstrålepresisjon

Alle som brenner for vannet kan bidra til å 
spre budskapet om vannsekken til barnehager 
og barneskoler i eget nærområde. Gjennom vann
sekken kan barna utforske vårt viktigste nærings
middel og verdens morsomste element å leke seg 
med. Og kanskje blir de fristet til å utdanne seg 
til en karriere innen vannbransjen.
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