Sportlovsbalans
med Navet
N

u är det snart sportlov och det finns lite extra tid att göra spännande experiment och
utmaningar, på egen hand och/eller med kompisar. Veckans sida handlar om hur
balans, jämvikt och rätt läge påverkar vad som är möjligt att göra med kroppen och kluriga
konstruktioner.

Balansera lovet med grönsaker
Du behöver: morot, blom-eller grillpinnar, flaska med vatten i och kork på, massor av
små saker som går att sätta fast på pinnarna (godis, ballonger, suddigum, pappersbitar,
grönsaksbitar, fruktbitar mm), ev tejp

Kompishäng
Du behöver: 4 personer att hänga med (du själv+
4), 4 stolar (pallar är enklast).
Gör så här:
1. Placera ut pallar/stolar som hörn på en liten
kvadrat.
2. En person sätter sig på varje stol. Fötterna stabilt
i marken i rät vinkel (90°).
3. Den 5:e personen lägger ner var och en i knät
på den som sitter ”bakom” och kontrollerar att
axlarna och huvudet vilar i knät. Flytta stolarna lite
om det behövs.
4. Be alla känna efter att de ligger stabilt och har
bra stöd mot golvet.
5. Ta bort stolarna under vars och ens rumpa.
Hur kunde det bli så här?

The chair challenge
Under senare tid har det publicerats många filmer om detta på Youtube och
andra digitala medier som en utmaning att prova själv. Nu är dags för er att
prova OCH få reda på varför detta är omöjligt för några, men är lätt för andra
(se förklaringssidan).
Du behöver: en stol och en vägg, ev några
ytterligare testpersoner
Gör så här:
1. Ställ dig med näsan mot väggen med stolen
bredvid dig.
2. Placera fötterna så att dina längsta tår precis
når väggen.
3. Flytta dig bakåt så att det är två fotlängder
(av dina egna fötter) mellan dig och väggen.
4. Dra in stolen mellan dig och väggen.
5. Luta dig framåt och vila pannan mot väggen.
6. Ta tag i sitsen på stolen och lyft upp den mot
dig. Res dig upp utan att flytta på fötterna.
Var det svårt eller lätt? Utmana några andra i
din närhet. Var det lika lätt/svårt för alla?

Vägg

Gör så här:
1. Häll vatten i flaskan och skruva på korken.
2. Skär av en bit morot; ca 3 cm. Stick in en ca 4 cm
pinne i morotsbiten.
3. Balansera pinnen med moroten på ovanpå
flaskans kork.
4. Stick in 2 lägre pinnar i moroten (inte så långa att
de stöder mot bordet) och sätt fast någon mindre
sak i änden på pinnarna.
5. Balansera på samma sätt igen.
6. Stick i fler pinnar i moroten med små saker
fastsatta på olika ställen.
7. Prova nu balansen genom att snurra på alltihop.
Hur kunde det bli så här?

Knivtrick
Du behöver: tre likadana bordsknivar, 4 lika höga glas,
vatten (H2O)
Gör så här:
1. Ställ de tre glasen som hörn i en triangel. En bordskniv ska
precis få plats mellan glasen.
2. Lägg en bordskniv från varje glas rakt in mot
mitten. Hur kan du låsa fast dem så att de inte
ramlar ner? (se förklaringssidan för tips)
3. När du har klurat ut ett sätt…. Häll upp vatten
i glaset och ställ det i mitten, på knivarna.
Hur kunde det bli så här?

Automatisk tyngdpunkt
Du behöver: sopborste eller golvmopp med rakt skaft
1. Låt borsten/moppen vila på två fingrar med händerna brett isär.
2. Dra dina fingrar sakta mot varandra tills de möts.
3. Vad händer med
borsten/moppen?
Kan du ta bort ena fingret?

Hur kunde det bli så här?

2 fotlängder

Golv

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång HANDLAR DET OM ISBJÖRNAR

