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Vatn
Vatn nær yfir um tvo þriðju af yfirborði jarðar og við gætum ekki lifað án þess. Vatn hefur
þrjá hami, vanalega er vatn fljótandi, til dæmis í ám og vötnum en það getur frosið og orðið
þannig að föstu formu, snjór og ís. Einnig getur vatn verið hitað þar til það sýður, þá breytist
það í vatnsgufu (Griffith, 1991). Auk þess getur fljótandi vatn breyst í vatnsgufu við uppgufun
án þess að sjóða og yfirleitt er alltaf eitthvað af vatnsgufu í andrúmsloftinu. Þegar vatn fer úr
einum ham í annan kallast ferlið hamskipti. Vatn er alltaf sama efnið þó það skipti um ham,
það má segja að það skipti einungis um útlit en er alltaf sama efnið. Til dæmis ef við frystum
vatn og það verður að klaka, getum við verið viss um að hann er sama efnið og sett var í
frystinn. Ýmis hugtök eða orð tengjast hamskiptum vatns, s.s. frjósa, gufun, þétting og
bráðnun (Hafþór Guðjónsson, 2006). Börn heillast að eiginleikum vatns, hvernig það hreyfist,
hvernig það hreyfir hluti, hvað gerist þegar það er kælt niður eða hitað upp og hvort hlutir
sökkva eða fljóta þegar þeir eru settir í vatn (Brunton og Thornton, 2010).
Börn hafa ýmsar forhugmyndir um vatn og eiginleika þess. Samkvæmt Driver,
Squires, Rushworth, og Wood-Robinson (1994) halda sum börn á aldrinum 5-7 ára að regn sé
þegar einhver, t.d. Guð, opnar uppistöðulón. Til eru börn sem halda því fram að ský séu gerð
úr bómul eða reyk, það orsakast af því að þau ná ekki að tengja saman ský og rigningu í
hugmyndum sínum. Sumum börnum á aldrinum 6-8 ára héldu að ský færu út á sjó og
söfnuðu vatni með því að drekka það, síðan færa þau sig um set og láta rigna. Þessar
forhugmyndir barnanna sýna okkur að þau geta ýmindað sér hluti sem fullorðnir geta ekki.
Þau vita ekki hver er orsök þessara hluta og búa því til hugmyndir út frá reynslu sinni og
koma upp með líklegustu lausnina að þeirra mati. Það er mjög gott að fá þessar
forhugmyndir barnanna upp á borðið fyrirfram, heyra hvað börnin eru að hugsa og athuga
hvort hugmyndir þeirra breytast yfir könnunarferlið (Driver, Squires, Rushworth og WoodRobinson, 1994). Þess vegna er mjög mikilvægt að leikskólakennarar hvetji börn til að tjá
hugmyndir sínar.
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Stig 1
Nú þegar rannsóknarviðfangsefni hefur verið valið er tími til kominn að hefja umræður. Þá er
mikilvægt að kennarinn skrifi niður hjá sér það sem kemur þar fram. Hér fá börnin að koma
hugmyndum og reynslu sinni á framfæri. Tilvalið er að kennarinn spyrji spurninga á borð við
„hvaðan kemur vatnið?“ , „hvert rennur vatnið?“ og „getum við lifað án vatns?“. Þessar
spurningar fá börnin til að hugsa um vatn í þeirra samfélagi og reynsla þeirra og þekking
kemur vel í ljós. Til að fá betri yfirsýn yfir verkefnið getur verið gott að útbúa vef þar sem er
skrifað hvað börnin vilja læra í gegnum rannsóknarvinnuna og skipuleggja vinnuna.

Ítarefni:
Aðalheiður Valdimarsdóttir o.fl. (1992). Vatnið: umhverfisverkefni unnið á leikskólanum
Furuborg. Reykjavík: Stofn.
Craig, A. og Rosney, C. (1989). Heimur vísindanna: Fjölfræði fyrir börn og unglinga. (Bjarni Fr.
Karlsson þýddi). Reykjavík: Forlagið.
Gunnhildur

Óskarsdóttir.

(2003).

Umhverfið:

Vatn,

loft,

Námsgagnastofnun.

Vettvangsferðir:


Heimsókn í vatnsvirkjanir



Hitaveitur



Bláa lónið



Hafnir



Sundlaugar



Fara á söfn og skoða hvernig fólk fékk vatn áður fyrr



Fjörur



Veðurstofu þegar skoðað er vatn í tengslum við veðrið
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ljós,

veður.

Reykjavík:

Stig 2
Nú er komið að rannsóknarferlinu eða stigi tvö. Á öðru stigi er gott fyrir börnin að teikna
myndir af því sem þau athuga. Að teikna æfir fínhreyfingar og gerir reynslu barnanna
sjónræna. Einnig að ræða við börnin og fá hugmyndir þeirra um mögulegar niðurstöður úr
athugunum og bera þær svo saman við eiginlegar niðurstöður. Í umræðum koma skoðanir og
sýn barnanna greinilega í ljós. Umræður eru einnig góð leið sem málörvun fyrir börn, þar
þurfa þau að nota orðin til að segja frá. Mikilvægt er að kennarinn fái börnin til að nýta
þekkinguna sem þau búa yfir. Á þessu stigi er mikilvægt að taka ljósmyndir af börnunum í
rannsóknarvinnu til að nýta í lok rannsóknar. Skráningar kennara í gegnum ferlið eru einnig
mikilvægar því þar er vinnan skráð jafnóðum, frá byrjun til enda

1.1 Hamskipti vatns
Hamskipti vatns eiga sér stað þegar vatn fer úr einum ham í annan. Til dæmis þegar vatn
verður að ís og þegar vatn gufar upp. Vatn hefur þrá hami: Fast (ís), fljótandi (vökvi) og
loftkennt (gufa).
Námsmarkmiðin úr þessum þætti eru:
-

Að börnin átti sig á því að vatn hefur mismunandi hami.

-

Að börnin átti sig á því að vatn getur farið úr einum ham í annan.

-

Að börnin átti sig á því að varmi og varmaorka hefur áhrif á ham vatns.

-

Að börnin læri hugtök á borð við uppgufun, frjósa, bráðna, heitt og kalt.
Hugtök: Heitt, kalt, bráðna, storkna, frosna, gufa upp, þéttast, fljótandi, ís, gufa,

vatnsgufa, raki, hamur og hamskipti.

1.1.1 Storkun – bráðnun
Storkun er það ferli þegar vatn breytist í ís. Þegar vatn er við frostmark frýs það smám
saman þar til það verður að ís eða klaka. Þegar maður setur vatn inn í frysti til að búa til klaka
dregur frystirinn varmaorkuna úr vatninu og þá frýs vatnið. Bráðnun er aftur á móti það ferli
þegar ís bráðnar og verður að vatni. Þegar við tökum klaka út úr frysti og setjum hann á
eldhúsborðið dregur klakinn í sig varmaorkuna úr umhverfinu og hann bráðnar.
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Verkleg athugun – Vatn frýs, klaki bráðnar
Efniviður: Tvær 0.5 lítra plastflöskur, tvær peningamyntir og lopavettlingur.
Framkvæmd:
1. Byrjið á því að klippa plastflöskurnar í tvennt. Geymið botnanna, setjið peningamyntirnar í sitthvorn botninn og fyllið helming botnanna með vatni.
2. Látið síðan flöskurnar inn í frysti og fylgist náið með breytingum, t.d. á 15 mínútna fresti.

Spyrjið börnin fyrirfram um hvað þau haldi að gerist við vatnið, til að fá hugmyndir þeirra
fram. Eftir á er gott að hafa smá umræður um hvað gerðist við vatnið. Getur tekið
þónokkurn tíma fyrir vatnið að frosna alveg í gegn.
3. Næsta skref er að láta klakann bráðna. Takið
flöskurnar út úr frystinum og staðsetjið þær þar
sem hitastig er stöðugt, semsagt ekki nálægt ofni
né glugga.
4. Setjið

plastfilmu

yfir

báðar

flöskurnar

og

lopavettling yfir aðra flöskuna.
5. Bíðið í um það bil 30 mínútur og athugið hvort
einhver munur er á flöskunum.
Fáið börnin til að segja frá því sem þau uppgötvuðu
(Haukur Arason, 2010).
Mynd 1 Klaki bráðnar

Spurningar fyrir börnin:

Spurningar tengdar

Vísindalegt viðhorf:

könnunaraðferðinni:
Hvort er klakinn með

Er klakinn lengur að bráðna ef Hvernig vitum við að vatnið

lopavettlingnum eða engu á

við notum eitthvað annað en

frýs í frystirnum? Og

fljótari að bráðna?

lopa?

bráðnar þegar við tökum
það út?
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Verkleg athugun – Ís þarf rúm
Efniviður: Vatn, álpappír, trekt og litla plastflösku.
Framkvæmd:
1.

Byrjiið á því að fylla flöskuna með vatni með því að nota trektina.

2. Leggið nú álpappír yfir flöskustútinn.
3. Setjið flöskuna inn í frysti og látið vatnið frjósa.
Ísinn ýtir álpappírnum upp þar sem það er ekki nóg pláss fyrir allan ísinn, þannig hluti af
honum þrýstist upp úr flöskunni. Þessi athugun sýnir hversu mikilvægt það er að einangra
pípur. Í mjög köldum veðrum frýs vatn í pípunum, þá þenst vatnið út og þær geta sprungið
(Ardley, 1991). Önnur leið til að vinna með þetta viðfangsefni er að fylla tvær plastflöskur
af vatni og setja tappa á aðra flöskuna og sjá muninn. Mikilvægt er að flöskurnar séu
stútfullar af vatni.

Mynd 4 Undirbúningur

Spurningar fyrir börnin:

Mynd 3 Sett í frysti

Spurningar tengdar

Mynd 2 Ís þarf rúm

Vísindalegt viðhorf:

könnunaraðferðinni:
Afhverju ætli álpappírinn

Ætli það sama gerist ef við

Hvernig vitum við að ís þarf

ýtist upp?

notum glerflösku?

meira rúm en vökvi?

Afhverju ætli ís taki meira
pláss en vökvi?
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1.1.2 Uppgufun og þétting
Uppgufun er það ferli þegar vatn sem fljótandi vökvi breytist í vatnsgufu. Það eru tvö ferli þar
sem þetta gerist, annars vegar við suðumark vatns (100°C) og við lægra hitastig. Þegar vatn
sýður myndast loftbólur sem innihalda vatnsgufu. Þegar þessar loftbólur ná yfirborði
vatnsins springa þær og vatnsgufan kemst út. Seinna ferlið á sér stað þegar vatn í t.d. lítilli
undirskál gufar hægt og rólega upp. Vatnið breytist þá í vatnsgufu í loftinu.

Verkleg athugun – Vatn
sem hverfur
Efniviður: Undirskál, kanna með
vatni, glerskál, penni og lítið
glas.

Framkvæmd:

Mynd 5 Vatn sem hverfur

1. Byrjið á því að taka litla glasið og setja strik á það með pennanum. Gott er að hafa strikið
fyrir miðju á glasinu.
2. Næst er að hella vatni úr könnunni upp að strikinu og hella síðan vatninu á undirskálina.
3. Fyllið síðan glasið að nýju upp að strikinu. Nú er jafn mikið vatn á undiskálinni og í
glasinu.
4. Settu núna glerskálina yfir glasið.
5. Staðsetjið bæði undirskálina og glasið standa á heitum stað.
Nú kemur í ljós að vatnið á undirskálinni hverfur smám saman. Vatn sem kemst í samband
við loft verður smám saman að vatnsgufu sem er ósýnileg. Gufan blandast loftinu og
hverfur. Þegar við hengjum blaut föt upp breytist vatnið í fötunum í ósýnilega vatnsgufu
sem blandast loftinu. Þegar fötin eru orðin þur hefur allt vatn gufað upp (Ardley, 1991).
Spurningar fyrir börnin:

Spurningar tengdar

Vísindalegt viðhorf:

könnunaraðferðinni:
Hvað varð um vatnið?

Getur annar vökvi gufað upp,

Hvernig vitum við að vatn

Afhverju hvarf ekki vatnið í

t.d. mjólk eða ávaxtasafi?

gufar upp þegar það kemst í

glasinu?

snertingu við loft?
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Verkleg athugun – Blaut föt
Efniviður: Vettlingapar, plastpoki og ofn.
Framkvæmd:
1. Bleytið vettlingana með því að dýfa þeim ofan í
vatn, helst þannig að þeir verði jafn blautir. Setjið
annann vettlinginn í poka og á ofninn en hinn beint á
ofninn.
2. Smátt og smátt myndast raki í pokanum þar sem Mynd 6 Vettlingar á ofn
vatnið nær ekki að gufa upp í andrúmsloftið heldur
safnast gufan saman á plastpokanum og þá myndast
vatnsdropar.
Vatnið í fötunum sem við hengjum út breytist smám
saman í ósýnilega vatnsgufu sem blandast loftinu.
Þegar allt vatnið hefur gufað upp eru fötin þurr
(Haukur Arason, 2010).

Mynd 7 Vatnsgufa myndast

Spurningar fyrir börnin:

Spurningar tengdar

Vísindalegt viðhorf:

könnunaraðferðinni:
Hvað gerðist?

Getum við gert sömu

Hvernig vitum við hvert

Afhverju mynduðust

athugun með stærri fötum,

vatnið fer þegar blautur

vatnsdropar á plastpokanum? t.d. peysum?

vettlingur er þurrkaður á

Hvernig virka þurrkskápar ?
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ofni?

1.2 Hringrás vatns
Samkvæmt Stefáni Bergmann (2002) eru átta þrep í uppgufun vatns. Þau eru:
1. Vatn gufar upp (sjó, vötnum, gróðri, lífverum)
2. Vatnsgufan myndar ský þegar hún hitnar
3. Skýin berast yfir fjöll
4. Loftið kólnar og vatnsgufan þéttist
5. Það myndast regn eða snjór sem fellur til jarðar
6. Vatnið rennur niður af hálendi
7. Vatn rennur í gegnum jarðlögin
8. Vatn rennur aftur í sjó
Þetta er kannski svolítið flókið fyrir börn á leikskólaaldri, því er mjög góð leið að lesa
söguna Dropi litli eftir Kristínu S. Björnsdóttur (1972) fyrir börnin. Hún fjallar um Dropa litla
og ferlið sem hann fer í gegnum þegar hann breytist úr dropa í vatnsgufu og hvernig hann
breytist svo aftur í dropa og rignir niður. Sagan útskýrir semsagt hringrás vatns á auðveldan
máta og fylgir hér fyrir neðan. Sniðugt er að útbúa svokallaða loðtöflusögu út frá
söguþræðinum og gera þannig söguna myndræna sem hjálpar börnunum að átta sig á
hringrás vatns. Einnig auðvelda verklegu athuganirnar hér fyrir neðan börnunum að átta sig
á hringrás vatns.
Námsmarkmiðin í þessum þætti eru:
-

Að börnin átti sig á hringrás vatns á auðveldan hátt.

-

Að börnin átti sig á því hvernig hringrás vatns virkar í umhverfi okkar.

-

Að börnin geti sagt frá hringrás vatns með sýnum eigin orðum.
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Dropi litli
Dropi litli átti heima í stóru hafi. Hann átti óteljandi bræður, sem áttu líka
heima í stóra hafinu.
Stundum lágu þeir kyrrir og spegluðu himininn, en stundum kom snarpur
vindur og þeytti þeim saman í áflog. Það urðu stundum voðaleg áflog. Þeir
stukku í háaloft og þeyttust svo út í hafið aftur. Þá varð alltaf hafið úfið og
reiðilegt. Dropi litli lenti stundum í þessum áflogum.
En svo lægði vindinn, og allt varð kyrrt og hljótt. Droparnir urðu aftur eins
og góðir bræður. Sólin sendi heita geisla sína og vermdi þá. Sólargeisli skein
á dropa litla, svo að honum hlýnaði. Honum hlýnaði meira og meira. Og nú
kom nokkuð skrýtið fyrir dropa litla. Hann varð svo léttur, að hann sveif upp
í blátt loftið. Hann varð ekki lengur dropi. Hann var orðinn ósýnilegur, því
hann var orðinn að gufu. Nú gat hann svifið um loftið, léttur og ósýnilegur.
Hann sveif áfram hærra og hærra. Hann var kominn langt frá jörðu, upp
fyrir hæstu fjallatinda. En þá mætti hann köldu lofti. Honum varð kalt. Hann
komst ekki lengra. Hann var ekki lengur ósýnilegur. Nú komu í ljós ótölulega
margir aðrir dropar, bræður hans. Þeir höfðu líka orðið að ósýnilegri gufu
og svifið um loftið hærra og hærra. Þeim varð öllum kalt í kalda loftinu. Þeir
þjöppuðu sér saman og urðu að stóru skýi.
Skýið flaug með vindinum fram og aftur um loftið. Stundum flaug það hægt
og leið áfram í loftinu, en stundum flaug það hratt sem elding.
En dropi litli gat ekki alltaf svifið í loftinu í skýinu sínu. Hann stækkaði og
varð að stórum og þungum dropa. Hann varð svo stór og þungur, að hann
datt úr skýinu. Á eftir honum duttu margir aðrir dropar, sem líka voru of
stórir og þungir til þess að svífa í loftinu. Nú hröpuðu þeir hratt til jarðar.
Þeir voru orðnir að rigningu.
Jörðin var þyrst og þráði regn. Dropi litli datt beint niður á lítið, þyrst blóm
og vökvaði það. Svo rann hann niður í moldina og seytlaði eftir henni niður í
lítinn læk. Lækurinn bar hann út í á. Áin bar hann út í haf. Hann hafði lokið
ferð sinni. Skyldi hann fara aðra ferð? (Kristín S. Björnsdóttir, 1972)

13

Verkleg athugun – Hringrás vatns
Efniviður: Glerkrukka, plastfilma og ofn.
Framkvæmd:
1. Takið glerkrukku og setjið í hana heitt vatn.
2. Setjið plastfilmu yfir glerklukkuna, gott er að gera
dæld á himnuna í miðjuna.
3. Gott er að setja krukkuna á ofn, það flýtir fyrir
ferlinu.

Brátt fer vatnið að gufa upp og þéttist á plastfilmunni.
Þegar gufan er orðin þétt myndast dropar á filmuna og
þeir leka aftur niður í vatnið. Hringrás vatns hefur
myndast í krukkunni (Haukur Arason, 2010).

Spurningar fyrir börnin:

Mynd 8 Hringrás vatns

Spurningar tengdar

Vísindalegt viðhorf:

könnunaraðferðinni:
Hvað gerðist í krukkunni?

Ef við notum stóra krukku,

Hvernig vitum við að

Hvernig mynduðust

myndast þá hringrás fyrr?

hringrás vatns myndaðist í
krukkunni?

droparnir?
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Verkleg athugun – Að vinna vatn úr sandi
Staðsetning: Sandkassi úti fyrir.
Efniviður: Ílát undir vatn, plastábreiðu (plastpoki dugar), grænar plöntur, skóflu og steina.
Framkvæmd:
1. Byrjað er á því að grafa breiða og djúpa holu í sandinn, u. þ. b. metri að dýpt og breidd.
Það er þó ekki nauðsynlegt að holan sé svo stór en mikilvægast er að bakkar holunnar
séu brattir.
2. Næst er að týna nokkrar grænar plöntur og láta þær á botn holunnar og staðsetja svo
vatnsílátið fyrir miðju holunnar.
3. Settu nú plasábreiðuna yfir holuna og raðaðu steinum á ábreiðuna allt í kringum holuna.
Það er gert svo vindurinn feyki ekki ábreiðunni í burtu.
4. Að lokum skal taka einn stein og leggja hann á miðju ábreiðunnar, þannig að hún þrýstist
niður að ílátinu í miðri holunni. Athuga þarf að plastið snerti hvorki ílátið né bakka
gryfjunnar.

Það sem gerist er að sólin hitar sandinn undir ábreiðunni og raki í plöntunum og milli
sandkornanna gufar upp.

Svo kemur að því að ábreiðan getur ekki tekið við meiri

vatnsgufu þannig vatnsgufan þéttist og verður fljótandi. Þá setjast litlir vatnsdropar á
plastið og eftir því sem meiri raki þéttist, stækka droparnir og renna að lokum niður eftir
ábreiðunni og detta niður í ílátið (Sundsten og Jager, 2002).
Spurningar fyrir börnin:

Spurningar tengdar

Vísindalegt viðhorf:

könnunaraðferðinni:
Hvaðan kom vatnið?

Getum við unnið vatn úr öðru

Hvernig vitum við að

Hvernig myndaðist vatnið í

efni, t.d. mold?

hringrás vatns myndaðist í
sandinum?

ílátinu?
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Verkleg athugun – Hreinsun vatns
Efniviður: Plastfilma, lítið glas, skál, skeið, skæri, límband, ísmola, mold og heitt vatn.
Framkvæmd:
1. Taktu skálina og settu moldina ofan í ásamt heita vatninu. Hrærðu með skeiðinni.
2. Staðsettu glasið í miðju skálarinnar.
3. Taktu núna plastfilmu og strengdu yfir skálina.
Festu filmuna með límbandinu.
4. Settu nú ísmolana í miðjuna á skálinni, ofan á
plastfilmuna.
5. Nú skal láta skálina standa um stund (gott er að
auka hitann á vatninu með því að láta skálina
standa þar sem sól skín). Eftir ákveðinn tíma
fara vatnsdropar að myndast á plastinu og
drjúpa ofan í glasið.

Mynd 9 Hreinsun vatns

6. Taktu nú glasið upp úr skálinni. Vatnið í glasinu
er hreint!

Hiti vatnsins orsakar það að sumt af vatninu breytist í gufu sem stígur upp. Þegar gufan
kemst í snertingu við kalt yfirborðið breytist hún í vatn. Óhreinindin breytast ekki í gufu,
þess vegna verður vatnið í glasinu ekki óhreint (Ardley, 1992).

Spurningar fyrir börnin:

Spurningar tengdar

Vísindalegt viðhorf:

könnunaraðferðinni:
Hvernig hreinsaðist vatnið?

Hvernig getum við fundið út

Hvernig vitum við að vatnið

Getur mold ekki gufað upp?

hvort mold gufi upp?

í glasinu er hreint?
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1.3 Veður
Þegar skoða á vatn í tengslum við veður er gott að vera búin að fara í gegnum þættina hér að
ofan. Veðrið er flókið fyrirbæri sem inniheldur flókin hugtök sem gætu verið of erfið fyrir
leikskólabörn en það er hægt að kynna veðrið fyrir þeim á einfaldann máta sem þau skilja.
Kosturinn við að skoða veður er sá að börn hafa mikla reynslu af veðri úr daglegu lífi. Rétt er
að skoða hringrás vatns í umhverfinu og framkvæma verklegu athuganirnar sem koma hér á
eftir. Vatn kemur fram á marga vegu í veðurfarinu t.d. sem snjór, haglél, rigning, þoka, súld
og úði. Með því að ræða við börnin um veðrið eykst hugtakaskilningur þeirra og þau verða
meðvitaðari um það. Það er mjög góð leið að börnin skiptist á að vera veðurfræðingar, þá
þurfa þau að kanna hvernig veðrið er úti hvern dag og ákveða hvaða fatnað börnin þurfa
þegar farið er út. Einnig er hægt að ræða við börnin um þau fjölmörgu hugtök sem tengjast
rigningu, t.d. úrhelli, úrkoma, regnkúr, votviðri, væta, vatnsveður, súld, steypiregn,
frostrigning og skýfall.
Í þessum þætti er sniðugt að fá t.d. veðurfræðing í heimsókn á leikskólann. Hann
getur haldið kynningu fyrir börnin og skoða með þeim vatn í tengslum við veður. Einnig er
hægt að fara í vettvangsferðir, t.d. á Veðurstofuna eða á veðurathugunarastöð. Þar geta
börnin fengið að sjá hvernig veðurfræðingar mæla rigningu og fleirra.
Námsmarkmið með þessum þætti eru:
-

Að börnin átti sig á því hvernig vatn kemur fram í veðrinu

-

Að börnin læri ýmis hugtök sem tengjast regni

-

Að börnin geti valið sér fatnað sem hentar því veðri sem úti er hverju sinni
Hugtök: Rigning (og þau hugtök sem tengjast henni), snjór, súld, þoka og raki.
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Verkleg athugun – Hversu mikið rignir?
Efniviður: Stór krukka eða dós, mæliglas og pappír.
Framkvæmd:

Spurningar fyrir börnin:

1. Byrjið á því að staðsetja krukkuna á hentugum stað á
skólalóðinni þar sem hún verður ekki fyrir miklu

Hvaða dag rigndi mest?

hnjaski.

Hvaða dag rigndi minnst?

2. Látið hana vera á sama stað í ákveðinn tíma á hverjum
degi.

Var einhver dagur þar sem
það rigndi ekkert?

3. Eftir þennan ákveðna tíma takið þá krukkuna inn og
hellið vatninu í mæliglasið.
4. Útbúið súlurit með börnunum svo þau sjái
myndrænt breytingarnar frá degi til dags.
Þessa athugun er hægt að gera eins lengi og
börnin hafa áhuga. Það er sniðug leið að
útbúa súlurit með börnunum, það sýnir þeim
að suma daga rignir mikið en aðra ekki neitt
(Gunnhildur Óskarsdóttir, 2003).

Mynd 10 Krukka sett út

Mynd 12 Súlurit

Mynd 11 Rigning mæld
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1.4 Vatn í samfélaginu
Kynna börnum mikilvægi vatns í nærsamfélagi þeirra, til dæmis inn á heimilum og leikskóla.
Láta börnin hugsa um til dæmis hvernig við myndum þrífa okkur ef ekkert vatn væri á
heimilinu, hvernig fengju þau vatn að drekka og hvernig við myndum þvo fötin okkar. Í
nútíma samfélagi eru heimilin mjög háð vatni, við hitum húsin okkar upp með vatni og þegar
við förum á salernið sturtum við niður með vatni. Í gamla daga voru húsin ekki með svona
greiðann aðgang að vatni og þurftu oftar en ekki að sækja sér vatn í vatnsbrunni. Þá þurfti
fólk að spara vatnið og nýta það sem best. Til að gera börnum grein fyrir þessum gömlu
tímum er hægt að hafa vatnslausan dag á leikskólanum. Þá má ekki nota vaska, klósett og
ofna, einungis fengju börnin ákveðið magn af vatni og þurfa þau að nýta það vel. Þegar unnið
er með þennan þátt er tilvalið að fá sérfræðing inn til að halda kynningu fyrir börnin, t.d.
einstakling sem vinnur á safni og þekkir vel hvernig aðgangur var að vatni hér áður fyrr.
Einnig er sniðugt að fara í vettvangsferðir á söfn, t.d. Árbæjarsafn og leyfa börnunum að sjá
sjónrænt hvernig lífið var í gamla daga. Einnig er möguleiki að fara í vettvangsferð í Orkuveitu
Reykjavíkur og fræðast um það hvernig heita vatnið nýtist okkur sem orkugjafi, t.d. við
upphitun húsa og snjóbræðslur.
Námsmarkmið með þessum þætti er:
-

Að börnin átti sig á mikilvægi vatns í samfélaginu okkar

-

Að börnin átti sig á hvernig aðgangur að vatni var hér áður fyrr

-

Að börnin læri hvernig við notum vatn á heimilum og leikskóla

19

1.5 Aukaefni:

Verkleg athugun – „Tricky bottle“
Markmið: Að sýna hvernig loftþrýstingur getur komið í veg fyrir að vatn renni út um gat.
Efniviður: Tveggja lítra plastflösku, plastbox og nál.
Framkvæmd:
1. Takið plastflöskuna og gerið lítið gat fyrir miðju á henni. Athugið að þið þurfið að vera til
taks fyrir börnin á þessu stigi.
2. Biðjið nú börnin um að setja fingur sinn yfir gatið og fyllið flöskuna af vatni. Þegar flaskan
er full setja börnin tappan á. Setjið flöskuna ofan í plastboxið svo vatn fari ekki út um
allt.
3. Í ljós kemur að vatnið fer ekki út um gatið.
4. Biðjið því börnin næst um að losa tappann og þá byrjar vatnið að renna í gegnum gatið.
Ef tappinn er festur aftur hættir vatnið að flæða (Griffith, T., 1991: 41).

Spurningar fyrir börnin:

Ef það væru tvö göt á
flöskunni, myndi vatnið renna
út?
Hversu stórt getur gatið verið
áður en vatnið rennur
sjálfkrafa úr flöskunni, hvort
sem tappinn er á eða ekki?

Mynd 13 Vatn rennur út
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Verkleg athugun – Sekkur eða flýtur
Markmið: Að börnin átti sig á að sumir hlutir sökkva og sumir fljóta, fer eftir þyngd og gerð
þeirra.
Efniviður: Skál eða fata og alls konar hlutir sem mega blotna.
Framkvæmd:
1. Fyllið skálina að vatni, gott er að hafa skálina ofan í vask svo vatnið fari ekki út um allt.
2. Börnin finna hluti sem þeim langar að athuga hvort fljóti eða sökkvi, geta til dæmis
komið með hluti að heiman. Ef það er ekki möguleiki er hægt að finna hluti á
leikskólanum.
Börnin sjá alfarið um þessa athugun sjálf. Hún er auðveld og gerir þeim kleift að vinna
sjálfstætt án leiðsagnar kennara. Þó er gott að kennari sé innan handar til að svara
spurningum sem börnin gætu spurt og til að leiða umræður.

Mynd 14 Sekkur eða flýtur?
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Stig 3
Nú er komið að vinna úr viðfangsefninu sem börnin tóku fyrir og kynna það fyrir öðrum. Það
er hægt að fara margar leiðir og tilvalið að láta börnin ráða ferðinni og ákveða hvernig þau
vilja vinna úr nýju þekkingu sinni, t.d. með því að leyfa þeim að ákveða fyrir hvern þau kynna
efnið og hvernig. Einnig hægt að útbúa möppu með börnunum sem innihalda það sem þau
gerðu í rannsóknarferlinu og láta fylgja með ljósmyndir af börnunum rannsaka. Hér eru
nokkrar leiðir sem hægt er að nýta til að vinna úr viðfangsefninu:


Útbúa möppur sem innihalda myndir og lýsingar á því sem unnið var með.



Hengja upp myndir sem börnin hafa teiknað.



Halda kynningu fyrir foreldra eða önnur börn á leikskólanum.



Til að kynna efnið fyrir öðrum er hægt að gera verklegu athuganirnar aftur og fá
börnin til að útskýra hvað sé að gerast, því nú eru þau orðin sérfræðingar í
viðfangsefninu.
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