
Ta tiden når du 
dusjer – klarer du å 

bli ferdig på  
5 minutter?

Klarer du å komme 
på ti ting du bruker 

vann til? 

Sett en karaffel med 
vann i kjøleskapet, 
så har dere alltid 

deilig og kaldt 
drikkevann. 

Skriv ned hvor mye 
vann du drikker  

i løpet av en dag. 
Drikker du nok? 

Legg en isbit på en 
tallerken og sjekk 

hvor lang tid det tar 
før den er smeltet. 

Sjekk etter 
dryppende kraner  

og si ifra til en 
voksen om du finner 
en dryppende kran 

Slå av dusjen mens 
du såper inn hår  

og kropp.

Finn ut hva den 
kjemiske formelen 

for vann er. 

Server vann til alle i 
familien til middag.

Finn ut hvorfor  
jorda kalles  

Den blå planeten. 

Pass på at 
oppvaskmaskinen 

eller vaskemaskinen 
er full før den settes 

på.

Tegn noe som  
lever i vann

Slå av krana mens 
du pusser tennene.

Les historien om 
kolibrien høyt for 

deg selv eller andre.

Finn ut hva 
koketemperaturen  

til vann er.

Velg vann når  
du er tørst.

Vann er viktig for alt og alle som lever på 
jorda. Rent vann blir trygt drikkevann, men 
vi bruker også vann til veldig mange flere 
ting enn drikke.

22. mars markeres Verdens vanndag av FN. 
Dette er for at vi skal huske målet vi har satt 
oss om at alle i hele verden skal ha tilgang 
til trygt drikkevann innen 2030. Det høres 
ut som en stor jobb, men her er det viktig å 
tenke at “alle kan gjøre litt”.

Les gjerne historien om kolibrien – og se om 
du kan klare å få fire på rad på bingobrettet. 
Kanskje klarer du også å fylle ut hele brettet?

Verdens vanndag-bingo! 

  En dag brøt det ut en  
 brann i skogen. Alle dyrene 
løp for livet. De sto på kanten av 
flammene og så på i frykt og sorg. 

Over hodene deres fløy en kolibri 
frem og tilbake til brannen, om og om 
igjen. De større dyrene spurte kolibrien 
hva hun gjorde. “Jeg flyr til sjøen for 
å hente vann for å hjelpe til med å 
slokke brannen”, sa hun. 

Dyrene lo av henne og sa: “Du kan 
ikke slokke denne brannen!” Kolibrien 
svarte: “Jeg gjør det jeg kan”.

Historien  
om kolibrien


