
OBSERVATORIEMUSEET

astronom
en person som har till yrke att studera rymden, stjärnor och planeter

arkitekt
en person som planerar hur t.ex. ett hus skall se ut så att andra vet hur dom skall bygga 

astronaut
en person som reser i rymden

ballong
en stor rund behållare med luft eller gas och en korg under som man kan flyga i

eld
något som brinner och ger värme och ljus

farkost
något som man åker med i t.ex. rymden

fläck
en liten del av en yta som har en annan färg än resten av ytan

gas
ett ämne som inte är fast eller flytande utan som luft

grus
små bitar av sten

himmel
rymden som finns runtom jorden och som t.ex. är blå när solen lyser och svart på natten

hål
en öppning i något så att man kan se rätt igenom

jordglob
en karta över jordklotet som har samma form som en boll

jämföra
tänka på vad som är lika eller olika hos två eller flera personer eller saker

kikare
ett instrument som man tittar igenom och som gör att det som är litet ser större ut

komet
en himlakropp som har en lysande svans och rör sig över himlen

kontor
ett ställe där man arbetar t.ex. vid skrivbord 



korg
en behållare som man kan bära saker i

kupol
ett tak som har en rund form eller liknar en lök

ljus
något som kommer från t.ex. solen och lampor och som gör att man kan se

luftballong
en stor påse med luft eller gas och en korg under som man kan flyga i

lysa
ge ljus

moln
en samling av vattenånga i luften som det kan komma regn ifrån

mulen
täckt av moln

museum
en byggnad där man samlar och visar t.ex. konst eller gamla saker

natt
den mörka delen av dygnet när dom flesta sover

observatorium
en byggnad med t.ex. en stor kikare som gör att man kan studera rymden

planet
ett stort runt klot som rör sig kring t.ex. solen

reflektera
kasta tillbaka ljus

rep
en tjock lina

ring
något som ser ut ungefär som ett O

rymd
utrymmet mellan jorden, solen, stjärnorna och planeterna 

rymdskepp
en farkost som man reser i rymden med, t.ex. till månen



sand
mycket små korn av sten, t.ex. på en badstrand eller i en öken

storm
en mycket hård vind

snö
vita, mjuka bitar av fruset vatten som faller från himlen på vintern

solsystemet
en grupp planeter som snurrar runt en sol

spegla
visa en bild av något

stjärna
en lysande prick på himlen som syns på natten

storm
en mycket hård vind

svans
slutet på något eller något som kommer sist

teleskop
en stor kikare som gör att man kan se stjärnor och annat i rymden bättre

termometer
ett instrument som visar hur varmt eller kallt det är

temperatur
ett mått på värme eller kyla i grader

väder
hur t.ex. luften är och hur himlen ser ut, om det är t.ex. varmt, kallt, sol, regn eller snö

väderkvarn
en kvarn med stora vingar som drivs av vinden

växthus
ett hus av glas eller plast där luften kan bli mycket varm och fuktig så att blommor,
grönsaker eller frukt växer bra

yta
utsidan eller det som ligger överst och syns bäst

Ordlistan bygger på ordförklaringar från Natur och Kulturs Svenska Ordbok


