Uteaktiviteter
med Navet
D

en här gången tänkte vi hälsa våren välkommen med några spännande

Be en vuxen om hjälp med kniven!

uteaktiviteter. Nu när det är lite varmare går det ju fint att vara ute

och experimentera igen! Det är dessutom extra praktiskt eftersom alla
experimenten innehåller vatten (H2O).

Snurrande äpplen

Snurrande hinken

Du behöver: äpple, mjölkkartong, sax, liten kniv, grillpinne eller blompinne, hink,
tillbringare att hälla vatten (H2O) med.

Du behöver: tjockare snöre (minst 2
m långt), leksakshink med
handtag eller annan liten hink,
vatten (H2O).

1. Skär 3-4 snitt i äpplet.
2. Klipp ut 3-4 flärpar av mjölkkartongen och sätt fast dem i äpplet.
3. Trä igenom grillpinnen.
4. Lägg pinnen över hinken och häll vatten på flärparna.

1. Knyt fast snöret i handtaget
på hinken.
2. Snurra hinken vid din sida.
3. Fyll hinken med vatten till
ungefär 2/3.
4. Snurra igen med vatten i hinken.

Hur ska du hälla för att få hjulet att snurra så fort som möjligt?

1.

Hur kunde det bli så här?

3.

Vässade pennor
Du behöver: stor plastpåse (minst 3-6 liter), minst 10 väl vässade
blyertspennor, tjockare snöre.

2.

1. Fyll påsen med vatten, men bara så mycket att den går att knyta.
2. Knyt påsen.
3. Knyt fast ett snöre i påsen och häng upp den på lämplig plats.
4. Tryck alla de vassa pennorna rakt igenom påsen på olika ställen.
Hur många pennor kan du trycka igenom påsen utan att den går
sönder?

Hoppande vatten
Du behöver: PET-flaska, liten vass kniv,
10-liters hink, vatten (H2O).

1.

1. Skär av botten på PET-flaskan.

?

2. Häll upp vatten (H2O) i hinken, ganska fullt.
3. Håll tummen för öppningen på PET-flaskan.
4. Sänk ner flaskan i vattnet.
5. Släpp tummen snabbt!

4.

Testa gärna att visa tricket för en kompis – be honom/henne
titta riktigt nära….

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

Nästa gång är blir det grönt...

