
Vi kommer til å lære om alle fordelene med vann og 
hvorfor det er bra for oss å drikke nok av det.

Vi dropper sukkeret
og vinner med vann  

Oppdrag: Vinn med vann 



https://youtu.be/lYI1Y9CRTIM


Hvor kommer vann fra?

Vannets kretsløp fortsetter 
om igjen og om igjen...

Vann går rundt og rundt i en sirkel - den kalles:

«Vannets kretsløp»
Vannet finnes i bakken, elver og 

innsjøer. Det blir varmt, fordamper og 
stiger opp i himmelen og lager skyer.

Når skyene er bltt tunge av vann, 
faller det ned på bakken som regn 

eller snø og danner elver og innsjøer.



Vann utgjør 75% av kroppsvekten vår.
VISSTE DU?

Fjerner avfall fra 
kroppen vår.

Transporterer 
næringsstoffer til cellene.

Hjelper oss med å holde 
riktig kroppstemperatur.

Hva gjør vannet i kroppen?



Hva skjer hvis vi ikke 
drikker nok vann?

Dårlig 
hukommelse

Kjenner oss 
trette

Konsentrasjonen 
blir dårligere

Hodepine



Hvordan?

VI TRENGER Å DRIKKE 6-8 GLASS VANN OM DAGEN

DET ER VELDIG VIKTIG Å DRIKKE REGELMESSIG

Vi mister vann fra kroppen 
gjennom hele dagen

Når vi går på 
toalettet.

Når 
vi puster.

Når 
vi svetter.



• Bra for helsen og tennene

• Kan tappes rett fra kranen

• Hjelper oss med konsenstrasjonen

• Får oss til å føle oss mer energiske

• Hjelper næringsstoffene fra maten med å reise rundt i kroppen

Andre drikker inneholder ofte mye sukker

Vann er det BESTE valget

Vann er sukkerfritt



Gjett hvor mye sukker som finnes 
i forskjellige drikker.

Du blir kanskje overrasket!



Hva er ukens utfordring?

Dropp sukker og vinn med vann.



Og ikke glem å være i fysisk 
aktivitet hver dag!

Registrer i oppdragsskjemaet ditt

Kan du ta med en vannflaske til skolen hver dag denne 
uken og drikke vann regelmessig?

Målet er 6-8 glass om dagen.

Vi utfordrer deg til å velge vann å drikke, både før 
skolen, gjennom skoledagen og etter skolen og unngå 

drikke som inneholder sukker.

Water is the BEST choice
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