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!

Fysik 20151219

Gravitation

- allt faller ner mot marken

Kemi 20160507

Bubbelorm
Du behöver:

En udda (lite tjockare) strumpa, sax, några gummiband, diskmedel, liten
PET-flaska, vatten/H2O, burk att ha såpbubbellösningen i.

Du behöver:

Glas, ett ihopvikt A4 papper, toalettrulle eller hushållsrulle,
clementin eller litet äpple.
Dra bort det ihopvikta pappret snabbt!
Kroppen 20160917
Försök också:

- Röra kinden eller näsan med tungan
- Höja bara det ena ögonbrynet
- Slicka på din egen armbåge
- Nysa med ögonen öppna
- Kittla dig själv

Slå knut på sig själv
Uttrycket ”att slå knut på sig själv” brukar ju handla om att vi anstränger oss till
det yttersta för att få något att fungera. I den här övningen får du prova det lite
mer bokstavligt.
Du behöver:

Ett rep eller snöre, 50-150 cm.
Kan du slå en enkel knut på snöret bara genom att ta tag i ändarna på det? EN
hand i varje ände av snöret. Du får inte släppa snöret efter att du har tagit tag i
ändarna.
Knoppen 20180505

1.Skär av PET – flaskans botten
2. Sätt fast strumpan med gummiband så att den är spänd över den stora
öppningen
3. Blanda 2 delar diskmedel med en del vatten/H2O. Blanda långsamt för
att undvika småbubblor
4. Doppa strumpan i såpbubbellösningen så att den blir blöt
5. Blås genom flaskans öppning
Hur lång orm kan du göra när du har tränat en stund?
Återvinning 20180922

Hemlig förvaring
Du behöver: större bok med hårda pärmar (som ingen vill läsa

längre), vass skärkniv, linjal, blyertspenna, några klädnypor
Gör så här:
1. Öppna boken och bläddra in till
ca 10 sidor. Sätt fast pärmen och
de första bladen med
varandra med hjälp av klädnypor.
2. Mät ut en ram runt boksidorna, ca 5-6 cm bred.
Rita in den på boksidan.
3. Skär genom några boksidor i taget, precis där du har ritat ut
ramen. Ta bort de lösa bladen.
4. Fortsätt på detta sätt ner genom ungefär halva boken.
5. Vänd på boken och bläddra in ca 10 sidor. Sätt
fast pärmen och de sista bladen med varandra med

En utmaning för hjärnan!
Säg färgen som bokstäverna har - inte det som står i texten.

hjälp av klädnypor.
6. Mät ut en lika stor ram runt varje sida som du
hade från andra hållet.
7. Skär ut runt ramen med skärkniven.

Säg det HÖGT!
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 är det snart påsk!

