Bara en illusion...
med Navet
I

llusioner gör att vi uppfattar detaljer i verkligheten på ett sätt som egentligen är
omöjligt. De sinnesintryck vi får och de signaler som då skickas till hjärnan spelar

oss ett spratt och visar något annat än det som egentligen är verkligt. Pröva gärna att
tillverka egna illusioner och testa på någon annan eller fundera över varför du ser det
du ser här.

CD-snurran
Du behöver: puttekula, gammal CD-skiva, liten plastkork, lim (som fäster
ihop hårdplast), vitt papper, sax, tuschpennor.
1. Limma ihop CD skivan med puttekulan
2. Limma dit plastkorken över den
sida där kulan sticker ut minst.
Kolla att korken sitter i mitten!
Låt torka.

En helt vanlig elefant…
Hur många ben har en elefant
egentligen? Hur många
ser du på bilden?
Varför tror du det
blir så?

Rakt eller inte?
Du behöver: Linjal
1. Titta noga på bilden.

3. Klipp ut några vita cirklar i samma storlek som CD-skivan.
4. Måla olika mönster på dina vita cirklar. Prova t ex den som finns här på
sidan, men måla den i många olika färger.
5. Klipp ett hål i mitten som passar över korken.

2. Ser de mörkgrå linjerna raka eller böjda ut?
3. Använd din raka linjal för att kontrollera vilket som är sant.
Hur kan det bli så?

6. Snurra igång! Vilket mönster blir det när du snurrar?

Lite mindre kroppsdel?
Du behöver:
En hushållsrulle (eller två ihoptejpade toalettrullar)
1. Blunda med vänster öga.
2. Håll upp rullen framför höger öga med höger hand så att du tittar genom
rullen.
3. Håll upp vänster hand framför vänster öga (blunda fortfarande), ca 10
cm framför ögat. Låt gärna handen stödja lite mot rullen.
4. Titta med vänster öga.
Brukar din hand se ut så här i vanliga fall?

Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på Navet i sommar!

Nu tar vi sommarlov och
återkommer 25 augusti.
Ha en riktigt fin sommar!

