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«5 forslag til aktiviteter som viser vannets forskjellige former» 

55  ffoorrssllaagg  ttiill  aakkttiivviitteetteerr  ssoomm  vviisseerr  vvaannnneettss  ffoorrsskkjjeelllliiggee  
ffoorrmmeerr  

Sist oppdatert: 11. november 2003 

1. Lage regn 
Illustrere hvordan vann fordamper, kondenserer og faller ned som regn. Du 
trenger: 
 
• tekanne 
• spiseskje 
• gryteklut 
• kopp 
• varmekilde 
 
Gjør slik: 
 
1. Hell vann oppi tekannen og varm det opp til det koker. 
2. Hold spiseskjeen opp-ned med en gryteklut og prøv å fange dampen fra 

tuten på tekannen. Vær forsiktig, dampen er veldig varm! 
3. Sett koppen under skjeen. Du vil se at dampen kondenserer til vann i 

spiseskjeen, og det drypper fra skjeen og ned i koppen. Nå har dere laget 
regn! 

2. Snø til vann 
Du trenger: 
 
• gryte 
• varmekilde 
• snø 
 
Gjør slik: 
 
1. Fyll en gryte stappfull med snø og is. Press det sammen så godt du kan. 
2. Sett gryten på en kokeplate og få det til å smelte. La elevene gjette hvor 

høy vannstanden i kjelen vil være når vannet har smeltet. 
3. Dere vil se at det blir svært lite vann i kjelen. Dette fordi snø tar veldig 

mye mer plass enn vann. 
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3. Is tar plass 
Du trenger: 
liten flaske (ikke større enn en hostesaftflaske) 
tinnfolie 
fryseboks 
 
Gjør slik: 
 
1. Fyll flasken til randen med vann. 
2. Legg en løs kork av tinnfolie over som en kork. 
3. Sett flasken i fryseren. 
4. Neste dag kan du ta flasken ut. Du vil da se at isen har presset korken 

opp. 
 
Vannet utvidet seg da det frøs til is. Det fikk ikke lenger plass i flasken, og 
måtte bane seg vei ut flaskehalsen. Dette er det som skjer når vannrør fryser 
om vinteren. Når det ikke lenger er plass i rørene, sprenges de. 

4. Samle krystaller 
Fang snøkrystaller på et svart ark, eller på et svart tøystykke, som har ligget i 
fryseren (for at ikke krystallene skal smelte). Ta et forstørrelsesglass og studer 
dem. Ser dere at alle er forskjellige? Men alle har seks kanter. 

5. Lage tåkedis 
Du trenger: 
 
• vannglass 
• fryser 
 
Gjør slik: 
 
1. Sett glasset i fryseboksen i 5 minutter. 
2. Ta glasset ut og pust forsiktig ned i det. Det kommer dis i glasset. Kulden 

fra glasset gjør at den varme pusten din blir til dis. 


