Sportlov
med navet!
S

nart dags för sportlov eller februarilov i den här delen av Sverige! Det känns
kanske självklart, men traditionen är faktiskt inte så gammal. Lovveckan har
haft namnet Sportlov sedan mitten av 50-talet eftersom barnen då förväntades
delta i hälsosamma friluftsaktiviteter under hela veckan. Traditionellt har
Sportlovsaktiviteter handlat om vintersport, men eftersom det kan vara lite osäkert
med tillgång på snö och is här hos oss föreslår vi en blandning av aktiviteter.

Snöhjulet
Du behöver: en större plan yta täckt med snö, någon/några medspelare.
Gör så här:
1. Gör en stor cirkel (ca
8-10 m i diameter) i snön
genom att platta till
den med täta steg.
Den tillplattade
snögången ska
vara så bred
att det precis
går att springa
i den.
2. Gör
ytterligare
snögångar som
delar den stora
cirkeln i halvor,
fjärdedelar och
åttondelar. Deltagarna får bara springa i de upptrampade snögångarna.
3. Utse en jagare som försöker ta de andra genom ett lätt slag på axeln.
Jagaren kan bara ta någon annan om de befinner sig i samma snögång.
Jagaren ställer sig i mitten när spelet startar.
4. Alla andra (som jagas) placerar sig längs med cirkelns omkrets när
spelet startar.
5. När någon blir tagen blir den jagare istället.

Snögubbespelet:
Du behöver: papper, någon/några
medspelare, penna och en tärning.
Gör så här:
1. Dela ut ett
papper till varje
spelare.
2. Varje spelare
ritar tre cirklar
på sitt papper

SPELREGLER
Ni turas om att slå tärningen.
Den som slår en:
- Sexa, ritar en halsduk
- Femma, ritar en morotsnäsa.
- Fyra, ritar ett öga.
- Trea, ritar en hatt.
- Tvåa, ritar en mun.
- Etta, ritar en ”knapp” på
magen (3 totalt).

Snösmältningen
Du behöver: 10-litershink, snö (H2O), burk/liten spade att ta snö med,
förstoringsglas eller mikroskopapp till mobilen, litermått och decilitermått,
kaffefilter, större glas
Gör så här:
1. Fyll hinken helt med snö (försök få
upp den så vit som möjligt). Använd
burk/spade för att skyffla i den i hinken
(tryck INTE ihop snön).
2. Fundera över hur mycket vatten
(H2O) du tror att det kommer bli när
snön har smält. Skriv gärna upp din
gissning på en lapp.
3. Ställ in hinken inomhus och låt snön
smälta.
4. Kontrollera hur mycket vatten (H2O)
det blev med hjälp av litermått och
decilitermått. Stämde din gissning? Blev
det mer eller mindre än du gissade?
5. Sätt kaffefiltret över glaset. Häll
vattnet från hinken genom filtret.
6. Låt ev kaffefiltret torka lite.
7. Titta på det som är kvar på filtret
med hjälp av förstoringsglas eller
förstoringsapp. Vad tror du det kan vara
som du ser? Var kommer det ifrån?

Isfrysningen
Du behöver: mindre plastburk med lock (t ex från creme
fraiche, keso eller liknande), vatten (H2O), frys eller minusgrader utomhus.
1. Fyll burken helt (absolut helt) full med vatten. Tryck fast
locket (torka av burken lite om det läckte ut något vatten).
2. Ställ burken i frysen eller ute i minusgrader, minst över
natten.
3. Kontrollera vad som har hänt med vattnet.
Varför tror du att det blir så här?
Hur kan detta vara bra att veta
när det blir vinter? Vad kan detta
orsaka för problem?

Den som först blir klar med
sin snögubbe har vunnit.

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

Nästa gång handlar aktiviteterna om Vasaloppet.

