Uteaktiviteter
med Navet
D

en här gången tänkte vi hälsa våren välkommen med några spännande
uteaktiviteter. Nu när det är lite varmare går det ju fint att vara ute och

experimentera igen! Det är dessutom extra praktiskt eftersom alla experimenten
innehåller vatten (H2O).

Snurrande hinken
När hinken snurrar är vattnet på väg i pilens riktning (tangenten), men
hindras av väggen i hinken. Vattnet kommer att ramla ut och göra dig
blöt om inte rotationshastigheten för hinken är tillräckligt hög.

Vässade pennor
Plastmaterialet i påsen är mycket flexibelt på grund av att det är
uppbyggt av långa polymerkedjor. När den vassa pennan trycks igenom
plasten kommer den in mellan polymerkedjorna som formar sig tätt
mot pennans vägg utan att något läcker ut. När pennorna dras ut igen är
kedjorna uttöjda och kan inte gå tillbaka till sitt utgångsläge – hålet blir
kvar i påsen och vattnet läcker ut. Olika sorters pennor fungerar olika
bra – blyertspennor fungerar oftast bäst.

Hoppande vatten

Snurrande äpplen

Den avskurna PET-flaskan innehåller luft och när du håller fingret för

När ditt vattenhjul snurrar är hastigheten främst beroende av tre saker; var på

öppningen kan den inte röra sig ut den vägen. När den luftfyllda flaskan

mjölkkartongsbladet vattenstrålen träffar, hur högt uppifrån vattnet kommer

sänks ned under vattenytan trycks luften ihop av vattnet som tränger in

och hur mycket vatten som flödar i strålen. Ju längre ut på bladet vattenstrålen

underifrån. Ju längre ner flaskan trycks, desto högre tryck på luften. När

träffar, desto mer snurr får hjulet. När bladet träffas av en större mängd

du släpper fingret rusar luften ut och vattnet trycker på underifrån – så

vattenmolekyler snurrar det snabbt. Om vattenstrålen kommer ifrån en högre

mycket att det blir en vattenstråle ut genom flaskans öppning.

höjd överförs mer energi till hjulet (högre lägesenergi hos vattnet omvandlas till
rörelseenergi i hjulet).

Nästa gång blir det grönt...

