Rör på kroppen
med Navet
K

roppen är en fantastisk kombination av muskler,
nerver, ben, hjärnsubstans, slem, tarmludd, hår
och en massa andra spännande saker som gör det
möjligt för oss att vara människor. Vi delar en del av
våra kroppsliga egenskaper med andra djur och en
del är helt unika för just oss människor. Oavsett hur
våra kroppar ser ut eller vad de har varit med om är
vi beroende av våra rörelser – från de allra minsta
till de allra största. Sluta aldrig utmana din kropp –
med lite träning kan vi oftast bli bättre!

•

Kvinnor blinkar dubbelt så ofta som män. I
genomsnitt blinkar vi 13 gånger per minut.

•

Vi använder 200 muskler för att ta ett enda
steg.

•

Vi är kortare på kvällen än på morgonen.

•

Vi använder 17 muskler för att le, men 43
muskler för att se sura ut.

•

Världens äldsta kända protes ersatte delar av
en fot. Den var från 800 f kr och hade tillhört
en kvinnlig farao.

•

Den som ljuger blinkar långsammare än
normalt när den ljuger och snabbare strax

Testa kroppen – riktigt svåra utmaningar
Du behöver:
En godisbit med papper på (eller annat mindre föremål som går att plocka upp
med munnen), en fri yta på golvet.
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1. Sätt dig på knäna, sänk ned rumpan bakåt och placera armarna utsträckta
framför knäna (se bild 1).
2. Lägg godisbiten precis framför fingertopparna (se bild 1).
3. Sätt dig upp på knäna igen och lägg armarna på ryggen (se bild 2).
4. Fäll kroppen framåt och försök ta godisbiten med munnen helt utan att
använda armarna (se bild 3).

Maten du äter kommer röra sig mot magen
även om du står på händer när du äter.

Hur betydelsefulla är våra fingrar?
Du behöver:
maskeringstejp eller motsvarande, lång blyertspenna (eller tjock
blompinne), en medhjälpare, sko med snören att knyta
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Ta ett krafttag
1. Krama hårt runt pennans ena sida. Låt medhjälparen försöka
dra ifrån dig pennan.
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2. Släpp tummen från greppet. Krama hårt med de andra fyra
fingrarna. Låt medhjälparen försöka dra ifrån dig pennan igen.
3. Sätt tillbaka tummen och lyft istället lillfingret från greppet
runt pennan. Låt medhjälparen försöka dra ifrån dig
pennan igen.

5. Utmana någon annan- varför tror du vi är så olika?
Försök också:
- Röra kinden eller näsan med tungan
- Höja bara det ena ögonbrynet
- Slicka på din egen armbåge
- Nysa med ögonen öppna
- Kittla dig själv

Slå knut på sig själv

efter att den har ljugit.
•

Vilket finger har störst betydelse för vår förmåga att
greppa om saker?

Tummen mitt i handen

Knut

Uttrycket ”att slå knut på sig själv” brukar ju handla om att vi anstränger oss till
det yttersta för att få något att fungera. I den här övningen får du prova det lite
mer bokstavligt.

1. Ta på dig en sko med snören. Tejpa fast tummen mitt i
handen och försök knyta dina snören.
2. Tejpa fast båda tummarna. Försök knyta dina snören igen.
Vilken funktion har tummen när vi knyter?

Du behöver:
Ett rep eller snöre, 50-150 cm.
Kan du slå en enkel knut på snöret bara genom att ta tag i ändarna på det? EN
hand i varje ände av snöret. Du får inte släppa snöret efter att du har tagit tag i
ändarna.
Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång firar vi den vegetariska världsdagen…

3

