Gärna hjärna
med Navet
K

roppens mest fantastiska organ är utan tvekan HJÄRNAN! Den kommunicerar
konstant med övriga kroppen, den ser till så att vi inte skadar oss hela tiden och den

Problemlösning tränar hjärnan

utför ständigt en hel mängd livsviktiga saker för oss som vi inte har en medveten aning
om. Dessutom lever vi i en spännande tid vad gäller hjärnforskning – ny kunskap om hur
hjärnan fungerar och är uppkopplad i kroppen blir mer och mer tillgänglig för oss. Du kan
börja med att hålla koll här idag!

Klura på problemlösning regelbundet för att hålla hjärnan igång!

En utmaning för hjärnan!

Börja gärna med den här klurigheten.
Låt kroppen jobba fysiskt –

På en bondgård fanns det bara höns och grisar. Det fanns 73 djur

minst 30 minuter per dag!*

och tillsammans hade de 182 ben. Hur många var höns och hur
många var grisar?

Säg färgen som bokstäverna har - inte det som står i texten.
Säg det HÖGT!

Sluta aldrig att lära dig nya saker!*

RÖD BLÅ VIT GUL BLÅ GRÖN
RÖD LILA SVART BLÅ
ORANGE RÖD LILA RÖD
BRUN BLÅ GUL GRÖN

Utmana dig själv!*
Sätt upp mål i livet
– och tillåt dig att
drömma om dem!*

Gör tvärtom

Ät näringsrik mat
och dryck*

Hjärnan aktiveras ytterligare när vi gör
saker på ett annat sätt än det vanliga. Du
kan träna din hjärna genom att göra något

Umgås med andra – hjärnan

vanligt med ”fel” hand; t ex borsta tänderna, äta

Lek och ha roligt!*

(med pinnar eller bestick), skriva, navigera med

sammanhang*

datormus mm. Träna flera gånger så att du märker en
förbättring – hjärnan mår bra av framgång!

utvecklas som bäst i sociala

Minnesträna*

• När du hälsar på någon du inte känner bildas 30 nya kopplingar mellan
hjärnhalvorna.
• Beröring är livsnödvändigt för ett litet barn, men även hjärnan hos
ungdomar och vuxna reagerar mycket positivt på att röra vid andra
människor. Inte för hårt och inte för lätt.
• Om du har en ihopkurad och ihopsjunken kroppshållning får din hjärna
signaler om att du är ledsen eller nedstämd oavsett om du är det eller inte.
• Om du sträcker på dig och slappnar av i axlarna tolkar hjärnan det som att
du mår bra och är i balans.
• Vid inlärning påverkas hjärnan positivt av att kroppen rör ordentligt på sig.

*

Tips för att hålla hjärnan i form (enligt hjärnforskare)

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

Se till att du får sömn och vila*

Först och sist
Det är möjligt att läsa en text utan att det är rättstavat bara första och
sista bokstaven är på rätt plats. Hur klarar din hjärna den uppgiften?
Utmana gärna någon annan!

Eilngt en udneörnsking så seplar det inegn roll i viekln
odrnnig baksovätrena i ett ord såtr, det edna som är vtikigt är
att fsötra och ssita bavstoken såtr på rtät patls. Rseetn kan stå
hlelur om blluer och man kan ädnå lsäa tetxen uatn porbelm.
Dttea broer på att vi itne leäsr vjrae bkosatv för sig, uatn odern
som hlehet.

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM BIOLOGISK MÅNGFALD

