Testa båtar
med Navet
F

ör många av oss har sommaren 2020 varit lite annorlunda än vi är vana vid. En sommar när väldigt
många fler än vanligt har varit ute i naturen på hemmaplan. Kanske har du hittat till nya blåbärsoch svampställen, en vandringsled som du inte kände till förut eller en ny badsjö i din närhet. Som tur
är kan den där badsjön även användas till att provköra båtar i trots kallare vatten nu i höst. På dagens
sida tänkte vi uppmuntra till båtbyggaraktiviteter som passar att göra både utomhus och inomhus. Visa
gärna upp vad du/ni gör genom att tagga #btexperimentet! Båtarna vi bygger idag har alla olika sätt att
drivas framåt.

Äppelsegling

Ett skepp kommer lastat
Du behöver: en 1-liters mjölkkartong, vatten (H2O) i badkar eller diskho, sax, last i
form av många små stenar eller andra små föremål, våg

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

2. Placera kartongen på vatten
(det måste minst vara 15 cm djupt).

Du behöver: Några äpplen (fråga gärna grannen med det stora
äppleträdet om lov att få ta nu när det finns många), grillpinnar,
skrivpapper i A4 (gärna återanvänt), liten kniv, en dag med
lagom vind, vatten (H2O) att prova på, ev tunt snöre/fiskelina
eller tråd
Gör så här:
1. Dela pappret i fyra lika stora delar. Klipp ett segel av varje del ett fyrkantigt, ett ovalt, ett triangulärt och ett i valfri form.
2. Sätt fast grillpinnar i seglen genom att sticka två små hål
igenom dem. De behöver sticka upp lite ovanför seglet och mer
under seglet.
3. Dela två äpplen mitt itu. Skär delarna i 4 olika former
4. Sätt fast ett segel i varje båt. Knyt ev fast snöre/tråd/fiskelina i
masten så att inte båtarna smiter.
5. Testa båtarna i tur och ordning på samma vatten och under
samma vindförhållanden.
6. Låt båtarna byta segel med varandra tills alla har provat alla.
Vilken kombination var bäst? Har du sett stora segelbåtar och
segel som har liknande former som din bästa äpplebåt?

Svampbåt

Gör så här:
1. Klipp av ena sidan av mjölkkartongen.

1.

3. Lasta den full med material huller
om buller. Lasta så mycket att den
antingen sjunker eller välter. Väg
materialet så att du vet hur mycket
det är.

2.

4. Plocka upp allt lastmaterial.
Fundera nu ut HUR du ska lasta
det på ett tryggt och säkert sätt.
Prova igen tills det fungerar.
5. Gör vågor på vattnet en stund. Så stora
det går att göra i din behållare utan att det åker
över kanten. Vad händer med lasten nu? Kan du
förändra något för att göra det ännu säkrare?

6. Prova nu att MAXlasta. Lasta i så mycket du kan på ett säkert sätt. Väg din last och
jämför med förra gången du vägde. Fick du i mer?
Hur bör man tänka för att lasta på ett säkert sätt? Hur är det möjligt att det går att
lasta så mycket i en liten mjölkkartong? Läs mer på förklaringssidan.

3.

Du behöver: kort och smal slangbit, badsvamp, sax, ballong,
ev gummiband, ev tuntsnöre/fiskelina eller tråd,
lugnt vatten (H2O) att köra på

Kul att veta om
båtar och skepp

Gör så här:
1. Trä ballongen över slangbiten. Täta med gummiband runt ballongöppningen om det
inte blir tätt. (se bild 1). Blås upp ballongen genom slangbiten en gång som test. Släpp
ut luften igen.
2. klipp svampen spetsig i ena sidan
3. Klipp en skåra i mitten av badsvampen. Trä slangbiten genom skåran.
4. Sätt ev fast båten genom att göra ett litet hål längst bak i badsvampen där du trär i snöre/
lina/tråd.
5. Trä slangbiten genom hålet i mitten. Blås upp ballongen. Nyp åt runt ballongens
öppning när du sätter ner den på vatten. Släpp iväg båten.

1.
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Att ha en svart katt på ett stort skepp ansågs föra med sig tur under Vikingatiden och
ett par hundra år framåt. Mest troligt är nog att de var så bra för att de åt möss och
råttor på skeppet.
Människan har använt båtar väldigt länge, troligen mycket längre än de arkeologiska
fynd som har hittats visar. De första båtarna tillverkades sannolikt av urgröpta
trädstammar och KAN ha använts så tidigt som för 900 000 år sedan.
Det äldsta stora skeppet som vi säkert känner till byggdes för 5100 år sedan i
Egypten.
De första kompasserna som för navigering till sjöss användes i Kina

3.
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 blir det No limit...

