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Regnsjekken
DETTE TRENGER DU:

En temperaturmåler 

Nedbørsmåler   

AKSJONER AKTIVITETSARK

ÅRSTID: Høsten

HVA: Mål nedbør og temperatur. 

HVORFOR: Klimaet på jorda er i 
endring, noen steder får vi 
mer regn og lavere 
temperaturer. Ved å måle 
dette på samme tid hvert 
år kan dere sammenligne 
og registrere endringene 
over tid.  

SLIK GJØR DU:
Les av temperaturmåler og 
nedbørsmåleren som du 
har satt ute kl.08:00 hver 
dag. Husk å tøm nedbørs-
måleren slik at den er klar 
for neste døgns måling.  
Skriv ned deres målinger 
og legg inn dine data på 
www.miljolare.no

ELLERS: Det er spesielt mye fokus 
på denne øvelsen i 
ekstremværsuka (ca uke 
39) på NRK. Da vil Per Olav 
i Newton veldig gjerne at 
dere leser av temperatur 
og nedbør, og registrer 
resultatene for hele uka på 
www.miljolare.no. Vil du 
vite mer om regnsjekke se 
også www.regnsjekken.no 
Nedbørsmåler kan dere få 
tilsendt ved å henvende 
dere til Utdannings-
direktoratet på www.
utdanningsdirektoratet.no 
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