Ut(e)maningar
med Navet
N

u när det blir vår och lite varmare ute finns det många experiment och odlingsaktiviteter
att göra utomhus. I år passar det dessutom extra bra eftersom det är enkelt att hålla
avstånd till varandra när man genomför alltihop. Provar du alla aktiviteterna idag kommer du
att bidra till den biologiska mångfalden, odla egna plantor från frön och studera artrikedomen
i naturen.

Med denna uppgift bör du be en
vuxen om hjälp med BORREN!

Bygg bon för bin
Du behöver: en eller flera tjockare träbitar – minst 10 cm tjocka,
borr (3-13 mm), borrmaskin, grovt snöre

Spela trädfrisbee
Du behöver: frisbee, skog eller skogsdunge med många olika trädarter, någon
eller några deltagare
Gör så här:
1. Utse den som ska börja.
2. Kasta i tur och ordning på träd av olika art.
Varje träffad trädart ger ett poäng.
3. Om frisbeen kastas på en trädart som den som
kastar redan har träffat eller inte träffar alls går
frisbeen över till nästa spelare.
4. Den som först har samlat ihop 10 poäng
har vunnit.

Gör så här:
1. Borra djupa hål i träbiten, 5-10 cm. Använd borr med olika
diameter (3-13 mm).
2. Borra hålen med ungefär 3-5 cm mellanrum.
3. Knyt snören runt träbiten (eller runt flera tillsammans) så att
de går att hänga upp.
4. Häng upp på varm plats utomhus
men inte så att solen gassar hela dagen.

Hur lika är vitsippor?

Odla från egna frön

Du behöver: anteckningsblock, penna, område med många vitsippor

Du behöver: Färsk tomat, chili och paprika, tesked, planteringsjord,
minst 3 mindre krukor, kniv, vatten (H2O)
Gör så här:

Visste du att vitsippor kan vara t ex blå, små/stora, dubbla/enkla, rosa och
flerfärgade? Hur kan det komma sig att de kan vara så olika? Läs mer på
förklaringssidan.

1. Häll jord i
krukorna.

PAPRIKA/CHILI:
2. Dela paprika och chili på längden.
3. Skrapa ur fröna med skeden.
4. Plantera 5-10 frön av varje sort i varsin
kruka. Lägg några cm jord ovanpå.
5. Ställ på varm plats och vattna.
6. Använd resten av chilin och paprikan
i maten.

Gör så här:
1. Bestäm ett område med många vitsippor som du vill undersöka.
2. Titta närmare på många av vitsipporna genom att räkna hur många kronblad
de har. Anteckna dina resultat.
3. Hur många kronblad hade de som hade minst antal kronblad? Hur många
fanns det av dem som hade flest? Hur kan det komma sig att det finns många
som har ett visst antal kronblad och väldigt få av ett annat antal?

TOMAT:
2. Skiva tomaten i 3-5 mm tjocka skivor.
3. Lägg ner några skivor i krukan med
jord. Lägg några cm jord ovanpå.
4. Ställ på varm plats och vattna.
5. Ät upp resten av tomaten.

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 firar vi Harry Potter dagen

