Juldoft & blinkande
stjärnor med Navet
T

raditioner och högtider är ofta förknippade med dofter
och speciella upplevelser och just runt jul brukar detta
var speciellt starkt hos många av oss. Idag får du möjlighet
att både experimentera med dofter, pyssla stjärnor och
programmera så att det blinkar. Och vi passar på att önska
er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

När vi känner en lukt
är det i själva verket
små, små atomer och
molekyler av det som

Pyssla en annan stjärna

luktar som har kommit
in i näsan. Gäller både
goda och obehagliga

På dagens sida kan du testa att tillverka dina egna

dofter.

stjärnor att t ex hänga i granen. Om du vill göra fler fina

Doftmästare

julpynt så tipsar vi om att använda tidigare BT-sidor

Mycket spännande kemi sker i näsan, där små atomer

hittar dem på navet.com.

med jultema; t ex Julpyssel med Navet, Pynta rätt med
Navet, Julbak med Navet eller Inför jul med Navet. Du

och molekyler från den doft vi känner kommer i
kontakt med luktorganet. Då skickas signaler till hjärnan
om vilken doft det är. Känner vi igen den kommer vi kanske
ihåg ett namn eller en plats eller person som vi förknippar
med doften. Om vi inte känner igen den kanske den gör
oss nyfikna på vad det kan vara eller talar om att den är
obehaglig och bör undvikas.

Kanel – Kanel är barken från träd med det gemensamma
namnet Cinnamomum. Kanelaldehyd ger kanelen
framträdande kemiska egenskaper som både en het och lite söt
krydda. Kanel är också en av de kryddor vi använder som har
antibakteriella egenskaper. Vi bör inte äta för stora mängder
kanel (livsmedelsverket rekommenderar max 1/2 tsk per
dygn för barn) eftersom det innehåller kumarin som i större
mängder kan vara giftigt för människan.

Programmera digitala
stjärnor

Eugenol

Scratchprogrammering är en bra start på att lära
sig mer om programmering i stort. Den sortens
programmering som i huvudsak finns i scratch kallas
för blockprogrammering och lägger grunderna för hur
programmering med skriven kod fungerar. Genom
att lära sig om hur programmering fungerar får vi en
inblick i grunderna för hur digitalt uppbyggda och styrda
funktioner fungerar i samhället, t ex självkörande fordon,
smarta hem och AI. I Scratch finns det mängder av

Nejlika – Kryddnejlikor är blomknoppar från
nejlikoträdet och kommer oftast från Indonesien.
Oljan i nejlikor består upp till 85 % av Eugenol,
en antiseptisk och anti - inflammatorisk olja.
Eugenol i större mängder är giftigt för människor
och kan skada lever
och andningsorgan. Honungsbin försvarar
sina honungsförråd genom att förlama
inkränktare med Eugenol.

möjligheter till att programmera utöver det du har testat
idag. Testa gärna att t ex programmera ditt eget spel.

1,8 cineol

Zingeron

Ingefära – färsk ingefära innehåller gingerol
som ger den en skarp smak. När ingefära hettas
upp, t ex i pepparkakor, omvandlas den till
Zingeron som istället ger kakorna en söt och
kryddig smak.

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

syre
väte

Kardemumma – Grön och svart kardemumma
är vanligast. Den gröna kallas äkta kardemumma. Vi
använder frön som malts eller stötts till bakning och
matlagning. Dess speciella lukt och smak kommer från
1,8 cineol.

Vi ses igen 2021!

