Ta dig tid
med Navet
Äntligen skottÅR!
Vi på Navet vill gratulera lite i förskott till er som fyller år på skottdagen, den 29:e
februari! Skottdagen läggs till var fjärde år eftersom ett år egentligen innehåller
365,25 dagar – så lång tid som det tar för jorden att rotera ett varv runt solen.
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ÅR

All vår tidräkning är påhittat av människan för att göra det lättare att organisera
livet. Människan lärde sig tidigt att himlakropparna rörde sig regelbundet och på
jorden blev därför solen och månens rörelser tidiga mätinstrument för tid.

Årstider - norra halvklotet
Jordaxeln lutar i förhållande till
omloppsbanans plan. Detta ger upphov
till årstiderna på så sätt att när norra
halvklotet lutar mot solen är det
sommar där. Då är det samtidigt vinter
på södra halvklotet, eftersom den delen
av jorden då lutar från solen.

Hur lång tid är det egentligen?

Hur lång tid är de för dig? Skriv ner vad du tycker i minuter på ett papper. Fråga
sedan en kompis vad han/hon tycker. Jämför med dina egna svar. Tyckte ni lika?

Hur många gånger kan du…
på EN MINUT?

=

kvartal
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=

månader

Veckor
Indelningen i veckor kommer
inte
från
himlakropparnas
rörelser. Det är istället troligt att
just 7 dagar till slut valdes för att
det är ett tal med många myter.
En veckas längd har varierat
genom historien.
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= 365 dygn = 8760 timmar
= 525600 minuter
= 31 536 000 sekunder

veckor
Dygn
Ett dygn är den tid det tar för
jorden att vrida sig ett varv runt
sin egen axel. Delas in i dag och
natt – på den sida av jorden som
befinner sig mot solen är det dag.
På andra sidan är det natt då
solens strålar inte når dit.
Timmar
En tjugofjärdedel av ett dygn, 1/24
60 minuter
3600 sekunder

Vattenklockan
Vattenklockor har funnits i minst 2000 år och har använts för att mäta
kortare tider innan det fanns tidtagarur. EN spännande vattenklocka var
Al-Jazaris Elefantklocka från 800-talet.

Du behöver:

Du behöver: tidtagarur, kompis som tar tiden åt dig.
Gissa innan du provar!
jag gissar att jag klarar
... gånger på en minut
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Här behöver du be en vuxen om hjälp med det levande ljuset!

Betyder uttrycken om tid samma sak för alla?
Jag kommer strax, jag ska snart åka, stanna en minut till, om ett ögonblick, vi
börjar om en liten stund

Aktivitet

=

Så många gånger blev det
på en minut

Blinka med ögonen
Säga ”Sex laxar i en laxask”

Stor creme fraiche burk, tändstickor ljus, metallgem, hink med vatten
(H2O), tidtagarur (t ex på mobil), många mindre ungefär lika stora stenar.
Gör så här:
1.

Klappa i händerna bakom
ryggen

2.

Rynka på näsan

3.

Räkna till 10

4.

Stampa med foten

Veckla ut gemet och värm ena änden
i ljuset, smält hål (ett eller flera) i
burken.
Lägg stenar i burken och placera den
på vattenytan i hinken. Låt den sjunka
rakt ner.
Hur lång tid tar det för burken att
sjunka ner precis under vattenytan?
Kan du konstruera en vattenklocka
som sjunker på precis 1 minut eller på
precis 2 minuter?

Varning!
Mycket varmt

Resa dig upp och sätta dig
ner på stolen
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång får du klura med pi

