D

et finns knappast något som är så förknippat med sommar som just sol, vind och

be en vuxen om hjälp med
kniven och spiken/sylen!

vatten. Vi diskuterar vädret mest varje dag (är det för kallt, för mycket regn eller

för varmt?). I stort sett varje sommarlåt handlar om antingen sol, vind eller vatten (eller
alltihop). Dessutom vistas många av oss mer utomhus. Under dessa förutsättningar
VATTEN är nödvändigt!

VATTEN – fontän

Sol-ugn

syl, vatten (H2O) och rund ballong.

Du behöver: en mjölkkartong, aluminiumfolie, tejp, sax, liten behållare

1. Gör ett snett hål i PET-flaskan med spik/syl,

tyckte vi det passade fint med några utmanande experiment där just SOL, VIND och

Du behöver: ledat sugrör, modellera/häftmassa, torr PET-flaska, stor spik/

(t ex äggkopp utan fot), en tändsticksask, testmaterial (fungerar med några

ca 12-15 cm från botten, stort nog att sugröret

marshmallows, lite choklad, klick smör…)
1. Klipp upp kartongen i hörnet på
ena långsidan och två kortsidor
från samma hörn.

kan träs i utan att plattas ihop.
2. Trä i sugröret på snedden och täta runt om
så att det blir tätt mot flaskan (funkar dåligt

1.

om flaskan är blöt). Vik upp den
korta delen så högt det går.
3. Fyll i vatten i flaskan tills det

2. Klipp av 1/3 av kartongens

kommer ut genom sugröret.

höjd högst upp

4. Blås upp ballongen och trä
den över öppningen.
Varför tror du det blir så här?

2.

3.

Du behöver: tom toalettrulle eller hushållsrulle,

1.

blompinne/grillpinne, mjölkkartong, tejp, sugrör

3. Snedklipp den nedre delen av långsidorna
4. Klä båda delarna av kartongen med folie på ena sidan (ju slätare folien är
desto varmare blir ugnen)

(lite större diameter än blompinnen/grillpinnen)
1. Klipp papprullen i två lika stora delar – på

4.

längden.
2. Rita av formen till ändarna som finns här

2-3.

under texten (de två vita halvcirklarna) på

5. Sätt ihop delarna med varandra. Tejpa på baksidan. Glöm inte vika upp och
tejpa fast kartongen på utsidan

5.

VIND-snurra

mjölkkartongen. Klipp ut 2 likadana.
3. Tejpa ihop mjölkkartongsbitarna med de halva
rullarna.

6-7.

4. Trä blompinnen rakt igenom. . Tejpa fast i
rullarna om det behövs.
5. Klipp sugröret i 2 delar och trä en på varje sida

4.

över blompinnen.
6. Tejpa fast sugrören på lämpligt blåsig plats där
din snurra kan gå runt utan problem, t ex mellan
två stolar. Eller blås igång den själv (håll bara

6. Lägg ditt testmaterial i den lilla behållaren och ställ den precis i hörnet av
din solugn (se den röda streckade linjen)
7. Ställ tändsticksasken under solugnen som stöd så att den kommer upp lite
Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

inte för hårt i sugrörsbitarna). Pröva gärna om
din VIND-snurra fungerar bäst horisontellt eller
vertikalt.

5.

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM ILLUSIONER...

