UT I VERDEN

Hva skjer med miljøet ellers i verden?
Les om det her!
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SLIK GJØR DU: Dere deler opp gruppen i to lag.
(Hvis det ene laget har en person færre på sitt lag,
må den første gå en gang til helt til sist for at det skal
bli likt.) Ha med en voksen som kan være dommer og
som kan hjelpe til hvis det blir for tungt å bære. Bli
enige om hvor langt dere skal bære bøtta. 10 meter
bort og 10 meter tilbake, for eksempel. Så begynner
konkurransen: Den første på hvert lag starter med å
bære bøtta fram og tilbake, så overleveres bøtta til
nummer to som også går fram og tilbake med den –
og så videre. Det første laget der alle har båret bøtta
fram og tilbake er vinnerne!
Ha en liten oppsummering sammen om hva dere
syntes. Var det veldig tungt? Tror dere at dere bruker
mer vann om dagen enn dere bar i bøtta? Sannsynligvis! Hver gang du trekker ned på toalettet bruker
du 6 liter! En gjennomsnittsperson i Norge bruker
rundt 200 liter vann hver dag.

I tørkerammede områder må mennesker,
ofte barna, gå langt for å hente vann til
hele familien. Dette er veldig tungt arbeid! For å merke på kroppen hvor tungt
det er kan dere prøve å bære en bøtte
med vann over en liten avstand.
I denne vannstafetten er det om å gjøre
at alle på laget bærer bøtta med vann så
ELLERS: Vær forsiktige med hvor mye vann dere
raskt som mulig etter tur.

DU TRENGER:
To bøtter fylt med vann
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har i bøtta, dere må ikke skade dere når dere bærer. Ha med en voksen som kan hjelpe hvis det blir
for tungt.
TRE GODE GRUNNER TIL Å
ARRANGERE VANNSTAFETT:
1. Du merker på kroppen hvordan barn har det
andre steder i verden.
2. Dere tenker over at vi tar vann for gitt her
hjemme.
3. Kanskje dere lar mindre vann renne fra nå av?

