Utesportlov
med Navet
N

u på lovet hoppas vi att ni får många möjligheter att vara utomhus med roliga
aktiviteter. Det finns ju faktiskt en hel del saker att göra som är antingen helt
omöjliga att göra vid någon annan årstid än på vintern och andra som blir lite mer
speciella för att man gör dem vintertid. Något kan vara bra som förberedelse för att
vara ute. Vi vill passa på att önska er ett riktigt bra lov!

Spår i snön
När det har snöat är det lätt att ta reda
på vilka djur som finns nära oss. Försöka
att hitta spåren på bingobrickan i din
närmiljö! Om du är riktigt uppmärksam
kommer du antagligen att upptäcka att
det bor fler vilda djur i din närhet än du
visste om! Kryssa för de spår du hittar!
Tänk på att snö som smälter förändrar
spårens utseende.
Läs mer på Nordiska riksmuseet
www.nrm.se, sök efter spårbingo
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Tillverka en BRA-ständare
För att kunna tända en eld på ett bra sätt är en braständare som man har gjort själv en BRA
början. Den använder också material som ofta slängs i soporna.

Du behöver: tidningspapper,
ljusstumpar, bricka, klädnypa,
pensel, konservburk (metall),
sax, liten kastrull med raka kanter, vatten(H₂O), spis, grytlapp
Gör så här:
1. Sätt fast konservburken i kastrullens vägg med klädnypan.
2. Fyll på med vatten i kastrullen så att konservburken har kontakt med vattnet OCH sitter
kvar stabilt med klädnypan.
3. Lägg ljusstumparna i konservburken; inte helt fullt.
4. Sätt på plattan på medelvärme.
5. Klipp ca 10 cm breda remsor av tidningspapper och lägg på brickan.
6. När stearinet har smält-lyft FÖRSIKTIGT upp konservburken ur vattnet med
grytlappen. Den är varm!
7. Pensla pappersremsan med stearinet och rulla ihop den ganska hårt. Lägg för att stelna
på brickan med papprets skarv nedåt.
8. Låt svalna. Lossa från brickan med hjälp av en bordskniv om den har fastnat.
Förvara dina braständare i tät påse eller burk som du kan ta med ut.

Bygg en stabil eld - pagodeld
Du behöver: torr ved (både större och mindre pinnar),
små torra pinnar från gran, några av dina braständare,
tändstickor eller motsvarande.
Gör så här:
1. Börja med 2 större vedträn i botten, lägg två lite mindre ovanpå (se bild).
2. Fyll på med två lite mindre vedträn igen och lägg dina två minsta högst upp.
3. Leta efter torra småpinnar underst på en gran. Lägg 2-3 av dina braständare mitt bland
pinnarna inuti din konstruktion av vedträn.
4. Tänd underifrån och blås lite på elden om det behövs.

Laga mat ute
Det finns få saker som är så mysigt en kall vinterdag som att tända en eld att
samlas runt. Allmänna platser med eldstad gör det möjligt att elda säkert och
laga mat över öppen eld. Enklast är att välja en plats där det redan finns ett
galler att ställa grytan på.

VÄRME

Allt-i-ett-gryta (4 portioner)
SYRE

Elda säkert!

För att det ska brinna bra måste
brandtriangelns 3 delar vara
uppfyllda; tillgång till syre, bränsle
och värme. Det finns några knep att
använda för att det ska funka bra.

BRÄNSLE

Du behöver: gryta som rymmer minst 2,5 liter (helt i metall och gärna en äldre gryta som
kan få bli sotig), slev att röra med, 1 gul lök, 1 röd och en grön paprika, 0,5 kg färs (kött
eller vegetarisk), 2 buljongtärningar, 1 l vatten (H₂O), 400g krossade tomater, 4 portioner
okokt spagetti, riven ost, 1-2 tsk av örtkrydda eller tacokrydda, salt & peppar.
Gör så här:
1. Skär lök och paprika i bitar.
2. Fräs grönsakerna tillsammans med färsen i ca 5 minuter.
3. Häll i vatten och lägg i buljongtärning och tomater
4. Låt alltsammans koka upp.
5. Lägg i spagettin, koka tills den är mjuk.
6. Krydda med örtkryddda, salt och peppar och rör runt.
7. Strö över osten och servera.
Om du inte vill/kan laga mat ute, så är det här ändå jättebra lovmat eftersom det bara blir
en enda kastrull att diska = mer tid över till roligare saker!

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 handlar det om virus...

