Vi rullar
med Navet!
I

vår omgivning är vi verkligen beroende av att det finns sådant som
rullar! Oftast använder vi rullande föremål för att det underlättar
för oss; vi kan t ex flytta mycket större och tyngre saker än vi klarar
med enbart handkraft med hjälp av hjul och vi kan minska friktionen
i roterande rörelser med kullager. Hjulet är så viktigt att det till och
med räknas som en av ”De 5 mäktiga” (lutande planet, kilen, skruven,
hävstången och hjulet) och har påverkat vår teknikutveckling genom
historien. Du som vill experimentera och fundera över hur det här med
rullande egentligen fungerar kan hitta några kul aktiviteter här.

Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med SPIKEN!

Upprullad

Du behöver: rund tom burk med lock från bakpulver/vanillinsocker eller motsvarande,
några gummiband, 2 muttrar, tunt snöre, spik el skruv, ev medhjälpare
Gör så här:
1. Sätt ihop två gummiband.

2. Klipp upp ändarna på båda sidor.

Rulla runt

3. Gör 2 hål i botten och 2 hål i locket med spiken/skruven.
4. Knyt ihop muttrarna med varandra. Knyt fast dem på ena
delen av gummibandet – de ska hänga och dingla lite.

Du behöver: ett antal olika behållare med olika form och
höjd (undvik de som är helt raka), fri golvyta, blyertspenna,
suddigum
Gör så här:
1. Ställ upp dina behållare på rad. Fundera över hur du tror de
kommer röra sig när du lägger dem ner på golvet och puttar till
dem lite lätt.
2. Ställ dem nu i ordning, från den du tror kommer få minst
omkrets när den rullar till den som får störst omkrets. Ta gärna
ett kort på din startrad.

Banans omkrets

3. Ta den behållare du trodde skulle få längst omkrets. Lägg ner
den på sidan på golvet. Markera med ett litet blyertsstreck vid
öppningen. Sätt behållaren i rullning. Markera en gång till när
behållaren har rullat halva varvet.

1.

2.

4. Ta nästa föremål och börja rulla vid samma startmarkering
som tidigare. Markera efter halva varvet igen. Var omkretsen
större eller mindre än din första?
5. Placera in behållarna som du har rullat i storleksordning
efter omkrets i en ny rad. Stämde det du gissade från början?
Jämför med kortet du tog. Var det någon behållare som rullade
åt andra hållet?
6. Sudda bort dina streck från golvet.
Hur kan det bli så här?
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

3.

5. Trä ut gummibandsändarna
genom hålen och knyt ihop på
utsidan i botten och locket.
Här kan medhjälparen behövas.
6. Sätt fast locket.
7. Rulla iväg burken över golvet där den inte riskerar att
stöta emot något.
Vad händer efter burken har stannat? Hur kan det bli så
här?

5-6.

Ballongbil

1.

Du behöver: mjölkkartong med skruvkork, sugrör, blompinnar, 4 plastkorkar från
mjölkkartong, spik/skruv, ballong, tejp, sax
Gör så här:
1. Klipp isär mjölkkartongen på längden. Behåll halvan med skruvhålet.
2. Gör små hål i mitten av korkarna med skruven/spiken.
3. Klipp sugröret i två lika stora delar.
4. Trä på hjulen och sugröret på grillpinnen
(börja med den vassa delen av grillpinnen och
trä på allt), bryt av resten av pinnen. Gör 2 stycken.
5. Tejpa fast sugrören under mjölkkartongen.
6. Klipp av ett halvt sugrör. Provblås upp ballongen en gång. Tejpa sedan fast den på
sugröret så att det blir tätt.
7. Tejpa fast sugröret på utsidan av mjölkkartongen
8. Blås upp ballongen genom sugröret. Håll för öppningen. Placera på lämplig plats.
KÖR!!!!!
Vad är det som får ballongbilen att få fart?
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Tejp
Nästa gång firar vi mjölkens dag

