Sportlov
med Navet
N

u är det snart dags för sportlov i den här delen av Sverige. Det känns
kanske självklart, men traditionen är faktiskt inte speciellt gammal.

Sportlovet startade i Sverige som Kokslov 1940, för att spara
energi. På så vis behövde inte alla skolor värmas upp under
en vecka mitt i kallaste vintern när bränslepriserna var höga
p g a Andra Världskriget. Det kallades Kokslov för att koks
var ett vanligt bränsle för uppvärmning. Koks innehåller mest
kol, C, och är ett fossilt bränsle.

En bit in på 50-talet fick lovet namnet Sportlov och barn förväntades delta
i hälsosamma friluftsaktiviteter under veckan. Det hade dessutom visat sig
vara bra för folkhälsan att undvika sjukdomsspridning av t ex influensa
genom att ge barnen lov en vecka under denna del av året.
Traditionellt har Sportlovsaktiviteter handlat om vintersport, men eftersom
det varken är snö- eller issäkert här hos oss kan du hitta några alternativa
aktiviteter här:

Om det inte går att kasta snöboll…

Om det inte går att bygga en igloo i snö...

Du behöver:

Du behöver:

Maizena (majsstärkelse), vatten (H2O), liten skål, sked, tallrik
Blanda 1,5 dl Maizena med 0,5 dl vatten (H2O), blanda riktigt långsamt
så går det lättare.

Minimarshmallows, toalettrulle, sax, liten skål med rundad botten,
häftmassa, varmt vatten

Ta upp en rejäl sked av blandningen i handen och rulla ihop den som en
snöboll (om den smular sig behöver du blanda i lite mer vatten).
Vad händer när du låter den ligga still i handen?
Rulla ihop blandningen till en boll igen och låt den falla mot tallriken.
Vad händer?

När det inte går att rulla snögubbar
utomhus…
Du behöver:

Klipp av rullen till lagom längd och klipp av en ca 3 cm bred remsa.
Sätt fast toalettrullen på skålen med häftmassa. Doppa marshmallows i
varmt vatten där de ska sitta fast. Ställ dem bredvid varandra. Nästa varv
förskjuts ca en halv marshmallow så att det blir stadigt. Låt väggen av
marshmallows följa skålens och toalettrullens form - klipp av en liten bit av
dina marshmallows om det blir för tätt.
Bygg tills hela igloon är klar!

Är du förkyld på lovet?
1 dl bikarbonat
2 tsk salt
3 tsk diskmedel
1 1/2 tsk vatten (H20)
(ev material till ögon, näsa, armar och hatt)
vitvinsvinäger
tesked
tallrik
Blanda alla ingredienser ordentligt. Forma en
stor och en liten boll och gör en snögubbe.
Lägg till ev detaljer på snögubben och ställ den
på en tallrik. Häll vinäger over snögubben, en
tesked i taget, om du vill smälta den.

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Glöm det för en stund och gör Draksnor istället!
Droppa 5 droppar grön
karamellfärg i 1 dl vatten.
Lägg i 2 gelatinblad och
vänta 5 minuter. Krama ur
gelatinbladen och lägg dem
i en skål. Värm i mikron i ca
10 sekunder. Blanda i 1 msk
maizena (majsstärkelse) och
1 msk sirap. Rör runt tills
det blir en snorig konsistens.
Klart!

Nästa gång får du veta mer om tid...

