Bokstavskul
med Navet
I

dag firar vi internationella läskunnighetsdagen med kul saker att göra om
bokstäver och läsning. Dagen har instiftats av Unesco för att påminna världen

om vikten av läs- och skrivkunnighet som en mänsklig rättighet och grunden för
allt lärande. För att göra det möjligt att utrota fattigdom, jobba aktivt för fred och
demokrati samt uppnå jämställdhet måste vi främja läskunnigheten i världen. Att
arbeta för att fler kan läsa, och i och med det kan få tillgång till högre utbildning, är
en investering i framtiden.

Symmetrisk eller inte?
Du behöver: liten spegel, tuschpenna, papper
Gör så här:

be en vuxen om hjälp med
ugnen!

1. Skriv upp hela eller delar av alfabetet med stora
bokstäver på ett papper. Använd gärna tjocka
bokstäver.
2. Placera spegeln mitt på bokstaven, både lodrätt

Skriv ett hemligt meddelande

och vågrätt. Vilka bokstäver ser hela ut i spegeln
när du sätter den vågrätt och lodrätt?
3. Vilket är det längsta ordet du kan skriva som
går att läsa i spegeln fast du egentligen bara ser

Du behöver: vitt papper, en citron, liten vass kniv, glas, smal pensel, ugn.

halva bokstäverna?

Gör så här:
1. Pressa ur saften från en halv citron i glaset.
2. Tänk ut ett hemligt meddelande.
3. Skriv ditt meddelande på pappret med pensel och citronsaft.
4. Låt torka.
5. Skicka/lämna ditt meddelande till en kompis/farfar/mormor/förälder
eller annan viktig person.

Bakvänd läsning
Du behöver: stor genomskinlig burk i glas eller plast (med så slät yta som
möjligt), vatten (H2O), tuschpennor (olika färger), vitt papper, tejp
OBS! För att inte avslöja
innehållet för någon som

Gör så här:

inte ska se det – skicka

1. Skriv ett ord med 2-3 bokstäver som har lodrätt symmetriska bokstäver

inte med instruktioner

på ditt vita papper. Skriv med smala och höga bokstäver; t ex UT, HO, MÖT,

om hur han/hon gör för

TOM etc. Skriv med olika färger på bokstäverna.

att framkalla det hemliga

2. Tejpa upp ditt papper med ordet på

meddelandet i samma brev.

väggen.
3. Ställ burken framför ditt ord så att det syns
tydligt genom burken. Häll vatten i burken.
Titta noga på hur ordet ser ut.
4. Titta på texten genom burken med ena ögat. Dra burken mot dig medan du
tittar. Vad händer? Varför tror du det blir så här?
Prova även att rita en vågrät pil. Upprepa punkt 3 och fyra medan du tittar på
pilen.

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

NÄSTA GÅNG HANDLAR DET OM KRETSLOPP

