
  

EN VERDEN MED VAND samler materiale 
om vand i børnehøjde og udbreder 
aktiviteter, der øger børn (og voksnes) 
interesse for FN’s verdensmål 6. 
 
.  Du kan læse  mere på de næste sider. Kontakt Trine Andrä 
på 29 70 60 03 og hør mere om, hvad vi kan gøre sammen. 



forståelige, nærværende og håndgribelige for børn og unge og giver dem mod til at tage 
ansvar for,  

GLOBAL VISION  LOKAL MISSION  

> 
I skolen  

Der-
hjemme  

I Børne-
haven 

Til Lokale 
aktivitete

r 

Det GØR vi ved at samle materiale om 

vand i børnehøjde og sprede inspiration til 
sjove aktiviteter, der er nemme at 
igangsætte derhjemme, i børnehaven, i 
skolen og til lokale aktiviteter.   
 
 

De fleste børn og voksne har aldrig hørt 

om verdens-målene. Det VIL EN 

VERDEN MED VAND lave om på! Vi vil 
udbrede viden om vand i børnehøjde så 
verdensmål 6 bliver håndgribeligt, nær-
værende og giver børn og voksne lyst til 
at hjælpe verden i mål. 
 
 

enverdenmedvand.dk kontakt Trine Andrä 29 70 60 03 



Vand i verden  

Vandets 
kredsløb 

En 
livsvigtig 
ressource  

At vi skal 
drikke vand 

nok 

  

klima  

Spildevand, 
Kloarker og 

toiletter  

Vandets 
kraft   

Vandets
Historie Vand 

Teknologi  

Hvordan vi 
passer på 

vandet 

Det handler om:   

Men det handler også om: Vandets 
 kraft   
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En verden med vand  

Vandforbrug 

Vandets 

Kraft 



Viden i børnehøjde - 9 temaer om vand vedrører 10 verdensmål  

Hvorfor er vand livsvigtig?   Hvor kommer vandet fra?  ER der vand nok til alle?  

Hvad bruger vi vand til?  Hvordan passer vi på vandet? Vandets kraft  

Vand og klima   Vandteknologi  Kloarker og toiletter 

enverdenmedvand.dk kontakt Trine Andrä 29 70 60 03 



Genvej til 
Materialer 
Materialesamlingen er en genvej til gode tekster, billeder, 
små film, sjove opgaver, hyggelige aktiviteter, onlinespil, 
forsøg og øvelser som mange forskellige virksomheder, 
organisationer og kommuner har lavet. 

 

Søg og filter funktion gør det nemt at målrette søgningen 
 

Besøgscentre 
Overblik over steder i Danmark, hvor man kan komme på 
besøg og blive klogere på det bestemte tema. 
 

Inspirende cases 
Eksempler på, hvordan andre børnehaver, skoler og lokale 
initiativer har formidlet vand i børnehøjde. 
 

Vandprojekter 
Indblik i små og store projekter og initiativer, der er med til at 
hjælpe verden i mål  

Hvert tema indeholder: 
”Grydeklare” aktiviteter 
TEMA pakker  
Hver temapakke indeholder et nyt tema med viden i børnehøjde; 
korte tekster, billeder og små film, inspiration til sjove aktiviteter, 
samt en quiz, hvor både store og små kan teste sin viden om vand.  
 
Temapakkerne er primært målrettet børn fra 0. til 3. klassetrin. Der 
kan også laves temapakker til andre målgrupper. 
 

VANDspillet  
'Red de dyrebare dråber i rollen som vandhelte og bliv klogere på 
en af verdens vigtigste ressourcer.  Et sjovt brætspil, der kan spilles 
i skolen, i SFOen, derhjemme  eller bruges til lokale aktiviteter.  
 
Spillet er bygget op omkring temaerne og  man bestemmer selv , 
hvilke temaer der skal sættes i spil.  
 

VANDløbet  
Børn elsker at udforske og at løse opgaver! Med en komplet guide 
og færdige poster lige til at printe har vi gjort det nemt at 
arrangere et godt vandløb.  
 
Vandløbet er også bygget op omkring temaerne og  man 
bestemmer selv , hvilke temaer, der skal med i løbet. 
 

 


