Far & flyg med Navet
i sommar
D

et finns få saker som är så lämpliga att göra utomhus sommartid som just
aktiviteter som handlar om luft och flygning. Ute har vi gott om plats och
kan testa saker som behöver lite utrymme för att fungera bra. Många flygande
aktiviteter är dessutom bra att ta med sig till stranden eller på utflykten.
Utveckla dina högt flygande planer i sommar!

Bygg en luftraket
Du behöver: liten PET-flaska med kork, två sugrör med olika
diameter, liten kniv, syl/stor spik, sax, bred tejp eller klistermärken.

Luft är en gasblandning som innehåller olika sorters atomer och molekyler:
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• 21% Syre, O2
• knappt 1% ädelgaser, mest Argon, Ar
• 0,035% koldioxid, CO2
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Atomerna och molekylerna i luften är så små att vi inte kan se dem, men det
är lättare att känna dem. Sätt handen framför ansiktet och vifta snabbt med
den (slå inte dig själv) – när du känner att det blåser är det luftens atomer och
molekyler som träffar din hud.

Flyg med drake
Du behöver: tunn plastsäck eller stor plastpåse, penna, tunt och starkt
snöre (mattvarp fungerar bra), sax, kartongbit, silvertejp eller motsvarande,
grillpinnar
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1. Riv ut BT-sidan och klipp ut drakmallen. (halva finns på sidan)
2. Rita av mallen på plastpåsen. Klipp ut (glöm inte hålen!)
3. Tejpa fast ett snöre rakt över draken- gör en knut längst ut innan du tejpar
så håller det bättre.
4. Tejpa fast grillpinnarna, hörn till hörn. Skarva om de är för korta (se bild)
5. Linda upp ditt draksnöre på kartongbiten, minst 30 meter.
6. Knyt fast änden av draksnöret i den bit som går rakt över.
7. Tillverka en svans till draken av snöre och rosetter av
påsplast. Sätt fast vid markeringen.
8. Flyg din drake på lämplig plats som är fri från ledningar
och tät bebyggelse. Du kan behöva springa igång den.
Tillverka flera drakar:
• Hur påverkas draken av det material du använder – tunn
plast, tjockare plast, tyg, andra sorters pinnar?
• Hur flyger en större drake? Eller en mindre?
• Testa andra typer av drakar och jämför

FÄST GRILLPINNARNA LÄNGST DENNA LINJEN.
GÖR LIKADANT PÅ ANDRA SIDAN.

1-2.

Be en vuxen om hjälp med hålet!
1. Gör ett hål med spik/syl i korken. Använd kniven för att
justera hålets storlek – det lilla sugröret ska precis komma
igenom.
2. Skruva fast korken på flaskan och sätt i sugröret.
3. Klipp det stora sugröret i 3 delar. Täck öppningarna i ena
sidan med tejp eller klistermärke.
4. Ladda genom att sätta en av dina raketer på flaskan, stort
sugrör över smalt sugrör.
5. Kläm hårt och snabbt på flaskan! (om den blir bucklig kan
du blåsa upp den igen genom att blåsa hårt genom sugröret)
Blir det någon skillnad om du använder en stor PET-flaska?
Hur kan du påverka skjutningen genom att bygga raketer av
andra material?
Vilken betydelse har diametern på sugrören?

Glidflyg med fallskärm
Du behöver: stor plastpåse eller vindtät tygbit, snöre, sax, fallskärmshoppare
(t ex plastleksak)
1. Klipp upp plastpåsen i sidorna så att den blir i ett enda avlångt stycke.
2. Klipp 4 lika långa snören, 40-60 cm långa.
3. Knyt fast bitarna av snöre i varsitt hörn av påsen.
4. Knyt fast fallskärmshopparen i alla fyra snörena.
5. Släpp ut din fallskärm från lämplig höjd,
utomhus eller inomhus.

Ha en riktigt bra sommar! Navets BT-sida är tillbaka med ny spännande naturvetenskap och teknik den 20:e augusti!

NKväve Ar18
Argon

• 78% Kväve, N2

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

