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FödelseDRAKfesten
Efter besöket
Tack för besöket på Curiosum och Bertas Födelsedrakfest.
Vid besöket gjorde Berta och barnen experiment med söt- och saltvatten. Här är
förslag på uppföljande övningar efter besöket.

Experiment: Jordens vatten
Experiment i helgrupp eller mindre grupper.
Tid: 40 min
Ta reda på förhållandet mellan söt- och saltvatten på jorden. Skapa en modell
över jordens samlade vattentillgångar.

Till experimentet behövs:
•

tillbringare som rymmer 1 liter

•

decilitermått

•

några burkar

•

salt

•

jordglob

Gör så här:
1. Titta på jordgloben. Fundera på hur man ser var det finns vatten.
2. Fundera med hjälp av jordgloben på vad som kan vara saltvatten och
vad som kan vara sötvatten.
3. Fundera på vilket vatten verkar det finnas mest av, sötvatten eller
saltvatten. Eller finns det lika mycket?
4. Fyll en tillbringare med 1 liter vatten. Låt det motsvara allt vatten som
finns på jorden: Umeälven, Vindelälven, Nydalasjön, Bottenhavet, Stilla
havet, glaciärer mm. Vi har gjort en modell av allt jordens vatten genom
att låta vattnet i tillbringaren motsvara det.
5. Ta 1/4 dl av tillbringarens vatten och häll det i en burk. Detta motsvarar
allt sötvatten som finns på jorden.
6. Häll några matskedar salt i tillbringaren med vatten. Detta motsvarar allt
saltvatten på jorden.
7. Ur burken med 1/4 dl sötvatten hälls 2/3 bort. Det är det vatten som
finns i glaciärer.
8. Det vatten som finns kvar i burken (ca 2 teskedar) är det tillgängliga
sötvattnet för människan.
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9. Spara en droppe vatten och häll bort resten. Det borthällda vattnet
motsvarar allt grundvatten på jorden. En del av grundvattnet ligger
djupt ner i marken och är därför svårt att använda för människan.
10. Den lilla vattendroppen som finns kvar är det sötvatten vi kan se i sjöar,
åar, bäckar och floder. Det vattnet används av växter, djur och
människor.
11. Koppla resultatet till att prata om tlllgången till vatten på jorden, Se
övningen ”Rent och smutsigt vatten” som finns som förberedande
övning.

Om jordens vatten
Jorden kan kallas för en vattenplanet med 70 % vatten och 30 % land.
Jordens vatten: saltvatten 97,5 %, sötvatten 2,5 % (varav glaciärer 69 %,
grundvatten 30 %, vatten i sjöar, floder och i atmosfären 1 %)

Koppling till läroplan
Efterarbetets koppling till för förskolan, Lpfö 18
Förskolans uppdrag
Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen
möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin
omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att
utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
Mål och riktlinjer
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
•

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta
i samhället.

Omsorg, utveckling och lärande
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
•

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla
kemiska processer och fysikaliska fenomen

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap och teknik.

