100:e sidan
med Navet!
H

ipp, hipp HURRA! BT sidan fyller 100 sidor idag! En gång varannan vecka ända
sedan september 2015 har det publicerats en ny sida i tidningen – som blivit

möjlig genom samarbetet mellan Navet och Borås tidning. Det tycker vi är värt att
uppmärksamma med en liten tillbakablick på några av aktiviteterna med tillhörande
förklaringssida. Innehållet har varierat och har handlat om t ex astronomi, hållbar
utveckling, gräddtårta, is, fåglar, Newton och våra sinnen. Vi har uppmärksammat
många olika specialdagar och lokala händelser i närområdet. Vi hoppas att ni vill
fortsätta att ta del av vårt innehåll ett långt tag till!

Kemi 20160507

Bubbelorm
E

n såpbubbla har en mycket tunn hinna av såpvatten, fördelat
på flera väldigt tunna lager. Såpbubblor framställs genom att vi

blandar i t ex diskmedel i vattnet så att ytspänningen sänks och gör
ytskiktet mer elastiskt.

Fysik 20151219

Gravitation

- allt faller ner mot marken

Att allt dras ner mot jorden visste Newton säkert
innan han fick sitt äpple i huvudet, men han var
först med att verkligen beskriva hur det fungerade.
I experimentet påverkar gravitationen clementinen/
äpplet så att de dras rakt nedåt mot jorden och
påverkas inte av att vi drar undan pappret. Det
innebär att de kommer att falla rakt ned i glaset. Hur
hög rulle klarar du att ha frukten på?
Kroppen 20160917

Slå knut på sig själv
Slå knut på dig själv först – med hjälp
av bara armarna. Ta sedan tag i
ändarna på snöret och dra ihop. Klart !

Oavsett vilken form en såpbubbla har från början så kommer den
snabbt att bli till en sfär (klotform) när luftens atomer och molekyler
trycker mot den ifrån alla sidor. Det beror på att en sfär är den form
som kräver minst energi att forma och som behöver minst mängd
material i förhållande till andra former.
En såpbubbla kan skimra i fantastiskt många olika färger, speciellt när
vi blåser dem ute i solen. Detta beror på att vanligt vitt ljus (från t ex
solen) bryts när det träffar såpbubblans hinna och delas upp i olika
färger. Hinnans tjocklek avgör vilken färg det är vi ser.
De flesta bubblor som vi blåser är fyllda med luft, men en såpbubbla
kan också fyllas med andra gaser som koldioxid eller helium.

Återvinning 20180922

Hemlig förvaring
Det är inte allt som KAN vara avfall som MÅSTE vara det. Om du
kan medverka till att saker används igen gör du en insats. Kanske

Knoppen 20180505

En utmaning för hjärnan!
Testet att säga färgen istället för det lästa ordet utvecklades redan 1935 av
John Ridley Stroop och används bl a inom psykologin (kallas då för Strooptestet). När vi läser ord vi känner till men inte får säga, blir det en konflikt i
hjärnan. Det ord vi har läst ger två olika signaler till hjärnan (betydelse och
färg) och den bearbetar informationen på två sätt samtidigt. Då är det svårast
för hjärnan att definiera vilken färg ordet är skrivet med jämfört med att bara
läsa ordet som text.

kan du t ex:
•

Göra om en sak till något annat (bok till hemlig gömma)

•

Lämna prylar och kläder till second hand.

•

Skänka bort sådant som du inte använder längre till någon
som behöver det bättre.

Största vinsten med att minska avfallsmängderna är att mindre
material och produkter behöver produceras. Det minskar också
utsläppen av växthusgaser. Kan du minimera? Kanske kan du
t ex:
•

Dricka kranvatten istället för flaskvatten?

•

Köpa second hand prylar istället för nya?

•

Göra matlåda av matrester?

Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång är det snart påsk!

