God Jul
Kul att kunna om ”jul”granar:

N

u är det jul igen och nu är det jul igen…
och många är lediga några extra dagar.
Då passar det riktigt bra att ta lite tid för att
göra experiment och lära sig mer om hur
saker och ting fungerar – t ex om julgranar!

• Granen är det vanligaste trädet i Sverige, ca 45 % av alla
svenska träd är en gran.
• Världens äldsta träd som vi känner till är en svensk gran,
9500 år gammal. Den växer på Fulufjället.
• Åldern på din julgran går att fastställa genom att räkna
antalet huvudringar där grenarna växer ut från stammen
(om den har kortats av är den något/några år äldre).
• En fullvuxen gran kan bli ca 45 meter hög.

Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med tändstickorna!

• Över 50% av Sveriges yta är täckt av skog, det mesta är
granskog.

Rädda den skumma tomten!

Får du plats i ett julkort?

Du behöver:
Ett julkort (från någon som inte är din favorit?), sax.

Du behöver:
Skumtomte, tändsticksaskar – en med tändstickor och en utan.
1. Gör ett hål i den tomma tändsticksasken
och sätt i en tändsticka (se bild 1).

1. Vik ut julkortet om det är dubbelt.

1.

2. Vik julkortet på längden.

2. Lägg skumtomten på asken.

3. Klipp längs med den vikta ryggen, men bara mellan
markeringarna.

3. Balansera en tändsticka på både tomten och den andra tändstickan (se bild 2).

4. Vänd hålet mot magen. Klipp remsor, ca 1 cm.

4. Tänd tändstickorna. Kan du få tag i tomten utan att tändstickan
ramlar ner?

2.

Utmana en kompis (när du har tränat):
Vem kan ta bort skumtomten utan att tändstickan ramlar ner?

5. Vänd och klipp från andra hållet – mitt på de
remsor du redan har klippt.
6. Veckla ut och kryp igenom!

Varför blev det så här?

Rörliga russin

Du behöver:
Tom glasflaska, russin, tandpetare, vatten (H2O).
1. Knäck tandpetaren försiktigt på mitten så att
den går att vika (utan att den går av). Lägg den
ovanpå flaskan.
2. Placera russinet på tandpetaren så att det ligger
stadigt.
3. Droppa vatten på tandpetarens vikning och
vänta en kort stund.
Utmana en kompis (när du har tränat):
Vem får russinet att ramla ner i flaskan utan att röra vid det?
Varför blev det så här?
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Flytta nöten

Du behöver: hasselnöt
(med eller utan skal), rundat vinglas
(vanlig vinglasform på fot eller annat
glas med motsvarande form), mugg.
1. Lägg nöten på bordet och ställ vinglaset över.
2. Rotera glaset så att nöten följer med glaset.
3. Lyft upp vinglaset med nöten roterande.
4. Låt nöten ramla ner i muggen.
Utmana en kompis (när du har tränat):
Vem kan lyfta upp nöten till muggen utan att röra
den.
Varför blev det så här?

Nästa gång blir det klurig matematik

