Skönt grönt
med Navet
V

art vi än vänder oss utomhus just nu så blir det
grönare och grönare och grönare. Fotosyntesen

Koldioxid (CO2)+Vatten (H2O)+Energi

kommer igång på riktigt i löv, gräs, buskar och odlingar –
solenergin omvandlas till kemisk energi och all den
vackra gröna färgen kommer från klorofyllet.

Socker (C6H12O)+Syre (O2)

Draksnor
Fönsterodling

(favorit i repris)

Droppa 5 droppar grön karamellfärg i 1 dl vatten.
Lägg i 2 gelatinblad och vänta 5 minuter.
Krama ur gelatinbladen och lägg dem i en skål.
Värm i mikron i ca 10 sekunder. Blanda i 1 msk
maizena (majsstärkelse) och 1 msk sirap. Rör
runt tills det blir en snorig konsistens. Klart!

Du behöver: stora vita bönor, liten skål, wettextrasa, sax, zippåse – ca 1 liter,
Vatten (H2O), tejp.
1. Lägg några bönor i vatten i en skål över natten
2. Klipp till wettextrasan så att den passar i påsen.
3. Blöt trasan och stoppa in den i påsen.
4. Stoppa ner några bönor och stäng påsen.

Mer grönt

5. Tejpa upp på en fönsterruta med bönorna in mot rummet

Odlingslabyrinten
Du behöver: 2 st skokartonger med lock, vita
bönor som har legat i vatten över natten
(se förra experimentet), lite jord, vatten (H2O),
maskeringstejp.

Blå färg

Vatten

Gul färg

1. Ta bort locket på skokartongen
2. Gör hyllor att sätta inuti kartongen av den
andra skokartongen. Tejpa fast dem ordentligt.
3. Gör ett hål längst upp (gaveln) på kartongen.
4. Fyll det nedre utrymmet med jord.
5. Plantera två vita bönor i jorden och vattna.
6. Sätt tillbaka locket
7. Låt bönan vara ifred 1-2 dagar innan du
vattnar igen. Var noga med att stänga ordentligt
igen när du har vattnat.
Vilken väg har bönan tagit efter en vecka, två veckor? Varför blev det så?
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång handlar det om värme

