ESERO AKTIVITET
Klassetrinn 1-2

VANNDRÅPER

Lærerveiledning og elevaktivitet

Oversikt
Tid
60 min.

Læremål

Nødvendige materialer

Å:
 vite at ikke alle skyer ser
make ut
 vite at regnbuen kan
 lages av solskinn som stråler
gjennom vann som sprutes
fra en vannslange
 vite fargene på regnbuen

 bilder av skyer (vedlegg)
 24 A4-kort
 hageslange eller et hvitt
ark, et glass med vann og
en lommelykt
 lim
 vatt
 fargestifter i
 regnbuens farger

sluttprodukt
 et hobbyprosjekt med skyer
 en fargelagt regnbue

Sammendrag
Elevene skal i denne aktiviteten
lære om skyer og regnbuer.
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Lærerveiledning
For aktiviteten Se på skyer trenger du bildene av de tre forskjellige skytypene fra
vedlegget.
For aktiviteten Lage skyer legger du ut A4-kort, lim og vatt på hvert bor.

Se på skyene 15 min.
Ta med barna ut. Oppfordre barna til å legge seg ned på lekeplassen, slik at de får
god sikt på skyene. Hvordan ser skyene ut i dag? Kan de se figurer i skyene? Hvilke(n)
farge(r) har skyene?
Godt å vite: Meiskyer dannes veldig høyt på himmelen. Disse skyene
er laget av iskrystaller. Når meiskyene kommer fra vest og begynner å
bli tykkere, er det ofte et tegn på at det skal bli dårlig vær. Noen
ganger lages disse skyene av luftfartøy. Vi ser disse som hvite striper
på himmelen. Kumulusskyer er store og fyldige. De dannes når varm
luft stiger og utvider seg. Stratusskyer er grå skyer som danner et lag,
lavt på himmelen. Noen ganger danner de lavtliggende tåke.
Stratusskyer kan produsere regn, iskrystaller eller snøflak.
Ta med barna tilbake til klasserommet. Tilbake i klasserommet setter barna seg i en
sirkel. Vis dem bildene av de tre skytypene. Hvilke bilder ligner mest på de skyene de
nettopp så utenfor? Forklar at ikke alle skyer ser make ut. De kan være veldig tynne
eller veldig tykke. Noen ganger er de hvite, noen ganger svarte, og noen ganger ser
de rosa ut. Still spørsmålet: «Hva er det skyene er laget av?»
Barna lærer hva skyer er laget av og hvordan det oppstår regnbuer.

Lage skyer 15 min.
La barna se ut av vinduet i klasserommet. Oppfordre dem til å puste på glasset.
Hva skjer? Forklar at de har laget en form for sky på glasset. Den varme pusten
inneholder vanndamp. Når den treffer det kalde vinduet, kjøles den ned og danner
små vanndråper. Ekte skyer dannes akkurat på samme måte: en sky er en samling a
mange vanndråper.
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Be barna om å sette seg ved pulten sin og gi hver av dem et A4-kort.
Oppfordre barna til å lage en sky av vatt og lim. Oppfordre dem til å tenke på
skyene de så utenfor. På hvert kort skriver du navnet til barnet og hva de så i skyen.
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Lage en regnbue 15 min.
I tillegg til skyer kan du av og til se en regnbue på himmelen. Spør barna om
de noen gang har sett en regnbue. Forklar at regnbuen dannes ved at lyset
skinner gjennom vanndråpene. Når du ser en regnbue på himmelen, er den vanligvis
dannet av at solen skinner gjennom regnet.
Tips: Hvis solen ikke skinner, kan du lage en regnbue inne. Lys
gjennom et stort glass med vann, med en lommelykt, og hold et hvitt
ark bak det. Dette eksperimentet gir ikke like tydelig resultat som det
med hageslangen.
Ta barna med ut på slutten av skoledagen, når solen ligger lavt på himmelen. Be
barna om å stå med ryggen til solen. Ta hageslangen og skru på vannet. Hold slangen
i barnas øyenhøyde. Hvilke farger kan de se?

Fargelegge en regnbue 15 min.
Oppfordre barna til å fargelegge regnbuen på arbeidsarket med de fargene de
så i regnbuen utenfor. Deretter kan de fargelegge resten av bildet.
Godt å vite: Vi opplever solen som hvitt lys. Men i virkeligheten er
sollyset laget av forskjellige farger. Disse fargene blir synlige når
sollyset fordeles eller brytes i vanndråper. Regnbuen dannes fordi
noen farger fordeles eller brytes mer enn andre. I hvor stor grad lyset
brytes avhenger av bølgelengden og derfor av fargen. Denne effekten
kalles dispersjon. Fargene du ser i en regnbue vises alltid i samme
rekkefølge: rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett.
Diskuter hva barna har lært og gjort ved å stille følgende spørsmål: «Hva er skyer
laget av? Og hvordan oppstår regnbuen?»
Heng opp de fargede regnbuene i klasserommet.
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Kilder
 Innholdet er utviklet av ESERO Nederland, men oversatt og tilpasset av Nordic
ESERO
 Frontbilde: By Dine' Navajo Wayne (Eget verk) [CC BY-SA 4.0, via Wikimedia
Commons
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