Julstjärnor
med Navet
Nu är det snart jul igen! Och till julen hör stjärnor i alla format;
att hänga i granen, tända i fönstret, göra experiment med
eller helt enkelt observera på himlen. Vissa stjärnor är
extra förknippade med tiden före jul; den första
kända adventsstjärnan kom till Sverige år 1894.

De första stjärnorna var klotformiga och hade taggar åt
alla håll. Stjärnor i papp kom inte förrän på 1930-talet.
Stjärnor kan till och med användas i problemlösning;
ett sådant exempel hittar du här! Ha en riktigt fin
stjärnjul, så ses vi igen i januari.
På stjärnhimlen är det inte
bara stjärnor som syns, vi
kan se planeter också. Planeter
som vi kan se tydligt från jorden
är Venus, Mars, Jupiter och
Saturnus och de är alla mycket
ljusstarka.

En vattenstjärna
Du behöver: tandpetare (av den sort som är likadana i varje ände), 3
färger karamellfärg, vatten (H2O), sugrör, några små glas
Gör så här:
1. Häll upp lite vatten i glasen. Droppa en karamellfärg i varje glas.
2. Bryt 15 tandpetare på mitten, men ta inte isär dem (se nedan).

Observera stjärnhimlen
Du behöver: mörk och stjärnklar kväll/natt, ev kompass, ev app till
smartphone, kikare

3. Lägg dem i samma mönster som bilden nedan.
Gör 3 likadana.

Titta på stjärnhimlen A:
1. Gå ut en molnfri kväll. Sök upp en plats som inte har för mycket
störande belysning från lampor.
2. Låt ögonen vänja sig en stund vid mörkret medan du tittar på
stjärnhimlen.

4. Stick ner sugröret i ett av glasen med vätska. Håll tummen för
öppningen och lyft över till mitten av tandpetarna. Ta bort tummen.
5. Upprepa punkt 4 med en ny färg vardera till de andra stjärnorna.
6. Vänta en lite stund för att se vad som händer.
Hur kunde det bli så här?

Stjärnmatematik
Du behöver: papper och penna
Gör så här:
1. Rita upp en stjärna som den du ser
här bredvid.
2. Skriv upp talen 16,18,20,22,24,26,28,
28,32, 36 på varsin liten lapp.
3. Placera talen i ringarna så att varje rakt streck i
stjärnan bildar talet 100 när du adderar (+) dem.

3. Titta NOGA över himlen. Ser du lysande punkter som har ett
ovanligt stabilt ljus? (dvs det lyser på samma sätt hela tiden). Då
har du hittat en planet.
Vill du veta exakt vilken planet du tittar på? Ladda ner en app
till mobilen och rikta mot planeten/stjärnan så får du svar. (t ex
SkyView i Appstore eller Sky Map i Google Play)
Titta på Stjärnhimlen B (i december):
1. Titta söderut. Ta hjälp av manuell
kompass eller kompass i mobilen om du
behöver.
2. Titta noga nära horisonten. Ser du
ett stabilt ljus där har du hittat Jupiter.
Använd samma appar som ovan för att
vara säker.
3. Rikta en kikare mot ljuset. Är det
en planet så brukar det gå att se den.
Råkar du titta på en stjärna syns bara
ljus.
4. Gör observationer av Jupiter under
flera tillfällen. Då kommer du att se
det som att den ”vandrar” över himlen,
dvs du hittar den inte på riktigt samma
plats varje gång.

Kan du hitta mer än ett sätt?

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

God Jul så ses vi i januari...

