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Til barnehagelærer, for- og etterarbeid 

Tredje planet fra solen, 5-åringer (førskole) 

 

Informasjon 

Begrepene som står listet opp nedenfor er det en fordel om dere har jobbet med i forkant av 

besøket på VilVite. Rakettaktiviteten kan gjøres som forarbeid eller etterarbeid i forbindelse 

med besøket. 

 

Flere viktige begreper  

• Rakett 

• Romstasjon 

• Asteroide/komet 

• Telle ned på engelsk: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

• Tellus 

• Krater 

 

Rakettaktivitet:  

1. Lag en rakett og bruk et sugerør som utskytingsrampe 

Utstyr: Papir, blyant, tape, kitt, sugerør (gjerne med to dimensjoner). 
 
Denne oppgaven kan gis som en åpen oppgave der barna finner fremgangsmåten selv.  
Når alle har laget raketter, kan dere eksperimentere med hvordan rakettene kan skytes opp i 
ulike baner (rett opp, rett frem, ulike buer). Deretter kan dere skyte på blink. Blinken kan for 
eksempel være en blink på veggen eller bosspannet. Hvilke raketter fungerer godt og 
hvorfor? 

Dersom du vil gi tips til barna underveis eller du ønsker å ha et mer styrt opplegg kan dere 
bruke en av oppskriftene under: 

2. Papirrakett 
• Bruk et halvt A4 ark. 

• Arket kan snurres rundt en blyant og tapes igjen på tre steder 

• Blyanten tas ut og raketten tapes igjen i den ene enden. (Dersom dere fester noe 

tungt, f. eks en liten kule kitt, på tuppen av raketten får den en finere bane når den flyr 

gjennom luften). 

• Sugerøret stikkes inn i den åpne enden av raketten. 

• Blås i sugerøret og raketten tar av. 
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• Styrevinger kan lages ved å klippe ut trekanter av papir og lime på raketten. Raketten 

blir da noe enklere å styre. 

3. Sugerørrakett 
• Bruk to sugerør. Pass på at de ene sugerøret kan settes inni det andre før dere 

begynner. 

• Klipp av bøyen på det sugerøret som har størst dimensjon og behold den lange 

delen. 

• Brett den ene enden og sett på tape slik at den blir tett. (Dersom dere fester noe 

tungt, f. eks en liten kule kitt, på tuppen av raketten får den en finere bane når den flyr 

gjennom luften) 

• Lim to tapebiter sammen i den andre enden for å lage vinger, disse kan klippes skrå 

etterpå for bedre aerodynamikk 

• Sett raketten på det tynne sugerøret som blir utskytingsrampen, blås hardt og 

raketten tar av. 

Hva skjer? 

Når en blåser luft inn i raketten, blir det høyere trykk inne i røret. Siden raketten bare er åpen 
i den ene enden vil trykket skyve raketten mot stjernene. 

Sikkerhet 

Rakettene kan bli spisse og få stor fart så det er viktig å være forsiktig med øynene. 
Dere kan bruke vernebriller under oppskytingen eller lage et eget testområde der alle 
passer på å skyte i samme retning.  
 
 
 
 

 


