Leta vårtecken
med Navet
Ä

ven om det fortfarande kan tyckas vara lite grått och tråkigt efter vintern,
så finns det många tecken i naturen som visar att våren faktiskt är här på
riktigt. På dagens sida kan du hitta flera aktiviteter som hjälper dig att spana lite
noggrannare på det som faktiskt händer precis där du är!

Vårbingo

Du behöver: Bingobrickan nedan, någon/några att tävla med, penna, ev kikare
Gör så här:
1. Se till att alla som ska vara med har en egen Vårbingobricka (klipp ut eller
kopiera härifrån).
2. Bestäm en lagom tid för ert Bingospel, en vecka kan vara lagom. Kryssa över
den fågel som ni har sett.
3. Meddela varandra direkt när någon har fått en hel rad, två hela rader och/
eller en hel bricka!

Vilken knopp till
vilket träd?
Para ihop knoppen med namnet på trädet genom att dra streck mellan dem.
Om du är osäker, titta in på förklaringssidan på navet.com och ta lite hjälp
därifrån.
Ta nu med dig din lista ut i ditt närområde. Vilka knoppar hittar du i naturen?
Ta gärna kort på de riktiga knopparna och träden. Om du vill kan du göra ett
eget memoryspel av bilderna, antingen i en memoryapp eller genom att skriva
ut dem.

Några av fåglarna nedan flyttar tillbaka hit på våren, några av dem bor alltid
här, men blir mer synliga på våren. Ta gärna reda på vilka det är som gör vad;
använd gärna Naturhistoriska Riksmuseets hemsida, www.nrm.se eller vår
förklaringssida på navet.com
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Ta in en kvist i värmen
Genom att plocka in kvistarna kan du skynda på utvecklingen av blad och ev blommor som annars inte skulle synas på ett bra tag.
Du behöver: nyklippta kvistar från träd eller buskar (vi får inte klippa kvistar i naturen hur som helst, men många klipper träd och
buskar i trädgårdarna nu, så det brukar gå att få tag på ändå om du frågar snällt), vatten (H2O), vas eller högt glas.
Gör så här: Ställ kvistarna i vatten, blanda gärna olika sorters kvistar i glaset/vasen. Låt stå på lämplig plats inomhus och iaktta dem
regelbundet. Vad händer med kvistarna under den kommande veckan? Om du låter dem stå kvar ytterligare några dagar?

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

Nästa gång handlar det om periodiska
systemet, eftersom det firar 150 år 2019!

