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Klimatilpasning
i børnehøjde
Dette hæfte er blevet til i et samarbejde
mellem Odense Kommune, VandCenter
Syd og Natureventyr og skal formidle klimatilpasning i børnehøjde. I hæftet finder
I forskellige aktiviteter, som giver viden
om vand og klimatilpasning på en sjov og
hyggelig måde.
Hæftet er udgivet i forbindelse med lanceringen af eventyret om Vita og det vidunderlige vand ved Glisholm Sø i Odense,
som I kan gå med den gratis app Natureventyr. Eventyret tager jer med rundt
på en børnevenlig rute med sjove
udfordringer for børnene undervejs.
Der er dejligt ved Glisholm Sø. En lille
naturperle i det sydlige Odense, hvor vandet er med til at skabe både biodiversitet
og et skønt udflugtsmål for børn og voksne. Men søen er mere end det. Den opsamler nemlig al regnvandet fra nærområdet og sørger for, at det bliver renset og
ikke skaber oversvømmelser. Det er dét, vi
kalder klimatilpasning – og det er næsten
ren magi.

Sådanne løsninger vil vi gerne lave flere af. For det er vigtigt, at der er plads
til vandet. Klimatilpasning kan laves på
mange forskellige måder. Der kan laves
søer og naturområder, som ved Glisholm
Sø. Men der kan også laves legepladser
og boldbaner, der kan hjælpe med til at
holde på vandet. I kan måske endda lave
en regnhave hjemme, hvor I selv bor. Kun
fantasien sætter grænser. Det vigtigste er,
at der skal være plads til vandet – og til
magien.
Læs mere om arbejdet med klimatilpasning og hvordan I downloader appen på
bagsiden af hæftet.

Vand er
nødvendigt
for alt liv på jorden. Det vil sige,
at både mennesker,
dyr, træer, bænkebiddere og gulerødder
har brug for vand
for at leve.
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Har du hørt
historien
om Vita og
Storm?

Det vand,
der er på
jorden nu, er
det samme som
på dinosaurernes tid.
Der kommer ikke nyt
vand, og vandet forsvinder heller ikke.

Vita elsker naturen og Glisholm Sø, hvor
der bor en masse fugle. Søen har en
særlig magi, der kan gøre beskidt vand
vidunderlig rent. Men en dag er søens
magi forsvundet, og vandet er fuld af alger. Sammen med vandalfen Storm tager
Vita ud for at finde søens magi, så dyr og
planter igen kan få rent vand i søen.

Det
vand, der
kommer ud af
vores vandhaner,
kommer faktisk dybt
nede fra jorden. Det
er blevet pumpet op
og renset, så vi kan få
rent vand at drikke
hver dag.
Vejret
ændrer sig,
så vi i fremtiden
får mere og mere
regn og flere skybrud,
hvor det regner rigtig
meget på kort tid. Derfor
er det godt med regnvandssøer, så der er et
sted, hvor al vandet
kan løbe hen.
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Find farveblyanterne frem,
og farvelæg siden.

Vand giver liv
Hvad har vi mennesker til fælles med bittesmå bakterier, enorme træer, insekter
og pattedyr? Vi har allesammen brug for
vand for at leve.

Vandet på jorden er i et evigt kredsløb.
Hver dag skinner solen ned på jorden og
havet, så vandet bliver varmt. Når vandet
bliver varmt, bliver det til damp, som stiger til vejrs. Højt oppe i luften bliver dampen til skyer, som kan regne. Så falder
vandet ned som dråber på jorden og giver
liv til planter, dyr og mennesker.

Det er
kun en meget lille del af
vandet på jorden,
der kan drikkes. Alt
det vand, der er i havet, er nemlig fuld af
salt, og saltvand kan
ikke bruges som
drikkevand.

Farvelæg
mig!

Se karsen gro
- Put vat i den ene lille beholder,
og strø karsefrøene ud på vattet.
- Fyld den anden lille
beholder med vand. Sørg for,
at der hele tiden er vand i
beholderen.

Det skal du bruge
- Karsefrø
- Vat
- Vand
- En gennemsigtig
beholder
- Et låg eller film til at
lægge over beholderen
- To små beholdere,
som kan være i den
gennemsigtige beholder

- Sæt de to små beholdere ned i den store
beholder. Der må ikke kunne løbe vand fra
den ene beholder over i den anden.
- Sæt låg eller film over den store beholder,
så den bliver tæt.
Nu kan du følge, hvordan vandet i den
ene lille beholder fordamper inde i den
store beholder, så karsefrøene kan
bruge det som vand.

Lav en skov af
gulerødder

Det skal du bruge
-Vand
- Fire gulerødder
- En bakke eller
madkasse, som
kan tåle vand

- Find en bakke, som er flad i bunden,
og som kan tåle vand.
- Skær toppen af gulerødderne, så du har
en centimeter tilbage. Smid ikke toppen
ud - det er nemlig den, du skal bruge.
- Fyld lidt vand i bakken, og sæt gulrodstoppene i bakken, så det øverste stikker
lidt op over vandoverfladen.
- Stil bakken i en vindueskarm, og sørg for,
at der bliver ved med at være vand i bakken.

Kig til gulerødderne engang i mellem. Det tager
noget tid, før der sker noget, men en dag vil de
begynde at spire. Så kan du se, hvordan vandet
har givet nyt liv til gulerødderne.
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Vand har
mange former
Vand er lidt ligesom en superhelt. Det
kan nemlig ændre form. Vand kan være
flydende, fast eller næsten helt usynligt
ligesom luft. Kan du komme i tanke om,
hvornår du ser vand, der er flydende, fast
eller næsten usynligt?
Du ved helt sikkert, hvordan vand ser ud,
når det er flydende. Vi drikker nemlig flydende vand hver dag. Når det bliver rigtig
koldt, fryser vandet til is og bliver fast,
og når det bliver varmt, bliver vandet til
damp, som stiger til vejrs.

Lav din egen
musik med vand
Fyld glassene med vand. Der skal være
forskellige mængder vand i glassene.
Prøv så at tromme på glassene med
trommestikkerne. Kan du høre, at
glassene lyder forskelligt
afhængigt af, hvor meget
vand der er i glasset?
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Det skal du bruge
- Fem glas
- To blyanter som
trommestikker

Det skal du bruge
- Fire glas
- Frugtfarve i
forskellige farver
- Vand
- Køkkenrulle
- En saks

Se vandet
vandre
Fyld vand i glassene, og kom frugtfarve
i, så der er forskellige farver vand i
glassene.
Sæt glassene, så de står i en firkant.
Klip køkkenrullen i strimler, så den kan
gå fra et glas til det næste. Læg den ene
ende af en strimmel køkkenrulle i hvert
glas, og læg den anden ende ned i et
andet glas.
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Når vand bliver rigtig koldt, bliver det til
is. Så sætter alle de små vanddråber sig
helt tæt lige ved siden af hinanden, og der
bliver de siddende.

Hvad smelter
hurtigst?
Hæld lidt vand i en af kopperne, og hæld
salt i en af de andre. Den sidste kop skal
være tom.
Put en isterning i hver kop,
så én isterning ligger i
vand, én ligger
i salt og én
ligger tørt.
Hvad tror du,
der sker?
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Det skal du bruge
- Tre isterninger
- Tre kopper
- Salt
- Vand

Lav flot
pynt af is
Tag på en god gåtur i naturen,
eller gå på opdagelse i haven,
og find en masse sjove ting,
du kan bruge som pynt.

Det skal du bruge
- Små blade, kogler, kviste eller
blomster, du kan finde på en gåtur
eller i haven
- Forme, som kan komme i
fryseren. Det kan være et plastikglas, en lille skål, en lille bøtte eller
muffinforme af silicone.
- Snor
- Vand

Find de forme frem, du gerne vil bruge
til ispynten. Læg pynten ned i formen, og
dæk det til med vand. Mindre vand fryser
hurtigere og er lettere at se igennem.
Bind en knude i den ene ende af snoren,
og læg den ned i vandet.
Sæt formene i fryseren, og så er det bare
at vente, til de er frosset helt til is.
Når vandet i formene er frosset helt til is,
kan du tage det ud af formene og hænge
pynt op udenfor.
Vidste du, at der
oven på is ligger et
tyndt lag flydende vand?
Det er derfor, at isen kan
være glat at træde på. Det tynde lag vand er der også, selvom
det er rigtig koldt. Der er flydende vand oven på is helt ned til 33
minusgrader.
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Når vand bliver varmet op, bliver det til
damp og stiger til vejrs. Du kan ikke se
vanddampen - den er faktisk usynlig.
Når vanddampen begynder at blive kold
igen, bliver dampen til små synlige vanddråber eller iskrystaller. Så bliver det til
en sky.

Skyer kan se ud på mange forskellige
måder, og de kan sige en hel masse om,
hvordan vejret bliver. Her er tre forskellige
slags skyer, der siger noget om vejret.

Blomkålsskyer
Blomkålsskyer er ofte uden
regn og tegn på godt vejr.

Fjerskyer
Fjerskyer ser fredelige ud,
men de er ofte tegn på, at
der er regn og blæst på vej.

Bygeskyer
Bygeskyer er fulde af regn og kan
give kraftige regnbyger og tordenvejr.
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Lav din
egen
himmel
med skyer

Lav
din
egen
sky

Tegn en himmel på et stykke papir,
og lav forskellige skyer i vat, som du
kan lime på din himmel.

Fyld glasset halvt op med
varmt vand, og sæt låget
på. Selvom du ikke kan se
det, så kommer der vanddamp inde i glasset.

Du kan for eksempel lave blomkålsskyer, fjerskyer og bygeskyer.
Du kan måske også lave nogle skyer,
der ligner dem, du kan se på himlen
udenfor.

Det skal du bruge
- Et syltetøjsglas
eller en vase
- Et låg eller noget film
- Isterninger eller en
isterningepose
- Hårspray eller røg
fra en tændstik
- Varmt vand

Spray en lille
smule hårspray eller
lidt røg fra en tændstik
ind i glasset. Dampen
skal nemlig bruge små
partikler til at sætte sig
på. Det er det, der
bliver til skyen.
Læg isen oven på låget,
så det bliver koldt. Når
der er varmt nede i
glasset, kan der være
mere damp. Når glasset
bliver kølet ned af isen,
bliver dampen tættere,
og så kan du se det
som en lille sky inde
i glasset.

Nogle gange kan bygeskyer
give rigtig meget regn på kort tid.
Så kalder man det et skybrud. Skybrud
kommer især om sommeren.
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Storm vil besøge sin ven kejserpingvinen.
Kan du hjælpe ham med at finde til Sydpolen?

Det beskidte
vand
Kan du huske den magiske sø, hvor Vita
og Storm tager på eventyr? Den hedder
Glisholm Sø og er en regnvandssø, som
opsamler regnvand, når det regner rigtig
meget. På den måde beskytter søen
Lindved Å mod oversvømmelse.
Samtidig kan søen rense vandet, så det
bliver rent, inden det løber videre ud i
åen. Det er ret smart.
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Vidste du, at jord
og sand faktisk kan
være med til at rense vand? Når det regner,
skyller vandet nemlig grus,
skidt og snavs med fra vejene og tagene på husene. Når
regnen synker ned i jorden,
fanger jorden noget af alt det
skidt, som regnen har
taget med.

Rens vand
med sten
og jord

Det skal du bruge
- En ren to-liters
plastikflaske
- Fint sand
- Lidt grus
- Jord
- Småsten
- Lidt vat
- En skarp kniv, som
kan skære i flasken
- Muddervand
- Evt. tape

Jord og sten kan være med til at rense
vand. Vil du selv prøve at se?

Skær flasken over på midten. Vend toppen af flasken
om, og sæt den ned i bunden, så den former en tragt
ned i bunden af flasken.
Brug evt. lidt tape til at
sætte tragten fast, så den
ikke falder ned.
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Put en lille smule vat i
bunden af tragten, så hullet lige er lukket.

Fyld først lidt fint sand i
tragten, så lidt grus, lidt
jord og lidt småsten, så
sandet er nederst, og
stenene er øverst.

Nu skal du bruge dit muddervand. Hæld forsigtigt muddervandet ned i
tragten, så muddervandet
løber ned igennem lagene
af sten, jord, grus og sand.

Kan du se, at vandet, der
kommer ned i bunden af
flasken, er rent?
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Alle dyr
elsker vand
Alle dyr på jorden drikker vand. Ligesom
mennesker har dyrene brug for ferskvand,
uanset om de lever i havet eller på landjorden.

Ildmyrer kan i
fællesskab lave en
tømmerflåde ud af
deres kroppe, så de
kan flyde på vand, hvis
deres hule bliver oversvømmet.

Fisk drikker også vand.
De bruger deres gæller
til at fjerne saltet fra
havvandet.
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En elefant kan lugte vand
på kilometers afstand
og drikker 200 liter vand
om dagen.

Der findes et mikroskopisk
lille bitte dyr, som hedder
et bjørnedyr. Det er ikke
en rigtig bjørn, men til
gengæld kan det leve op
mod 30 år uden vand.

En kamel kan drikke
100 liter vand på 10
minutter.

Kaskelothvalen kan
holde vejret under
vand i op til to timer.

Kejserpingviner kan
svømme op mod 1000
km i det iskolde vand
omkring Antarktis på
en enkelt fisketur.
Hvis du har vand i din have, flytter
der helt sikkert flere dyr og insekter
ind. Du kan for eksempel lave et
vandhul ved at grave en murerbalje
ned og fylde den med regnvand og
store sten. Du kan også sætte et
fuglebad op med vand til både fugle,
insekter og pindsvin.
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Find farveblyanterne frem, og farvelæg
alle de mange dyr og væsner, der elsker vand.

Fuglebingo
Der er mange fugle ved Glisholm Sø.
Hvilke fugle så du derude? Hvilke fugle
kan du se i haven?
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Vejret ændrer sig
Det er lidt vildt at tænke på, at vejret på
hele jordkloden hænger sammen. Vidste
du for eksempel, at når vi nogle gange får
store storme her i Danmark, så kan de
være startet helt ovre i det varme caribiske hav ud for Amerika?
Når vejret over hele jordkloden hænger
sammen, så betyder det også, at forandringer i klimaet kan mærkes overalt på
planeten. Klimaet er det, der bestemmer,
hvordan vejret er, og det er forskelligt afhængigt af, hvor i verden du bor.
Heldigvis er der en masse ting, som vi
mennesker kan gøre for at passe på
klimaet. Vi kan bruge energien fra solen
og vinden til at varme vores huse op med.
Vi kan bruge tøj og legetøj, som andre har
brugt før os. Vi kan sortere vores affald,
så det kan genbruges til nye ting. Vi kan
spise flere grøntsager, tage cyklen i stedet for bilen og undgå at smide mad ud.

2

5 ting, du kan gøre
for at hjælpe klimaet
1. Tegn på begge sider af papiret
2. Giv dit legetøj videre til andre,
når du ikke længere bruger det
3. Brug tøj, andre har gået i før dig,
og giv det videre, når du selv bliver
for stor til det
4. Luk for vandet, mens du børster
tænder
5. Sluk lyset eller tv’et, når du går
ud af rummet
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I Danmark
har vi tempereret klima.
Det betyder, at vi har fire
årstider: Forår, sommer, efterår
Vidste
du, de
at insekter
og vinter.
Det har
ikke i
faktisk
også
gerne
vil
Afrika. Her har de i stedet en
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aldrigI regner
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rigtig meget. formere
sig i. Så hvis der er et
Klimaet har altid
dødt træ i din have,
ændret sig. Engang var klimaet
så kan du lade det stå
i Danmark så koldt, at der var is
eller ligge og på den
og sne overalt. Det kalder man
måde
give plads til flefor istiden.
re insekter i haven.
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V

Vi håber, at aktivitetshæftet har gjort jer lidt klogere
på vand og klimatilpasning.
Natureventyret ved Glisholm Sø er en del af et større
EU-projekt, hvor Odense Kommune og VandCenter
Syd har sat fokus på, hvor vigtigt klimatilpasning er,
og hvordan vi samarbejder om at gøre det bedst. Vi
fejrer afslutningen på projektet med et magisk eventyr
om vores vand og den fantastiske natur, det er med
til at skabe.
Når vores by skal klimatilpasses, er det vigtigt at
huske på, at vandet er en del af et større kredsløb et system, der hænger sammen. Når vi bygger huse,
anlægger parkeringspladser eller lægger asfalt og fliser
hjemme i haven, så ændrer vi vandets naturlige cyklus.
Disse overflader giver meget ringe mulighed for nedsivning og fordampning af vandet, og det er med til at
skabe oversvømmelser andre steder, når vandet ikke
håndteres hensigtsmæssigt.
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Så meget vand som muligt skal helst ledes hen, hvor
det ikke gør skade – men i stedet gør gavn og skaber
liv og glæde.
Se mere om, hvad du selv kan gøre på
www.klimaklar.nu
Natureventyr er en app for børnefamilier fyldt med
stednære eventyr, der gør det sjovt og nemt for voksne
at tage børn i alderen 4-9 år med på en gåtur i naturen.
Med appen i hånden oplever I eventyr, der er skrevet
unikt til en børnevenlig rute. Hvert kapitel tager
udgangspunkt i de ting, som børnene kan se, høre
og røre ved og byder på spænding, leg og udfordringer
undervejs.

natureventyr.nu
@gaaeteventyr

