Mer om kroppen
med Navet
Det finns väldigt få ställen i vår närhet som innehåller så mycket
spännande naturvetenskap och teknik som våra kroppar; t ex
kemiska processer i matsmältning, blodomlopp och cellernas
funktioner och fysikaliska principer i våra rörelser och i hur vi

ser och hör. Idag tittar vi
närmare på några av
funktionerna som du
kan utforska själv.

Hur lång är du inuti?

Vad är vad?

Du behöver: lite tjockare snöre, måttband, sax

Para ihop storleken med
kroppens olika organ

Gör så här:

tunntarmen

1. Mät upp och klipp till två snören som är så långa som tjocktarmen
och tunntarmen (gör övningen här till höger för att hitta måtten eller
titta på förklaringssidan).

ryggrad
magsäck

2. Lägg ut de två snörena bredvid varandra. Varför tror du att de är så
olika långa?

matstrupe

3. Hitta ett avstånd i din närhet som är lika långt genom att dra ut
snörena; t ex tunntarmen är lika lång som avståndet från matbordet
till toaletten eller tjocktarmen är lika lång som höjden på garderoben i
hallen. Nu kommer det vara lättare att komma ihåg hur långa de är.
4. Lägg dig ner på golvet och lägg ihop snörena på magen ovanpå
dina egna tarmar. Visst är det fantastiskt att det får plats så långa (och
mycket tjockare än dina snören) tarmar i våra kroppar?!

hjärta

Lyssna på hjärtat

2. Skär av botten på flaskan. Skär så att kanten blir så
jämn som möjligt.

1. Skär av flaskans botten (ta bort ca 7-8 cm).

4. Prova ditt stetoskop genom att sätta ballongsidan mot
huden på den du vill lyssna på. Håll andra änden mot ditt öra
och lyssna noga.
Vad hör du om du istället sätter ballongsidan mot din egen
mage? Prova gärna bara en liten stund efter att du har ätit.

Du behöver: 1 tom PET-flaska, några runda ballonger,
sugrör, lite bredare tejp, häftmassa eller play-dooh,
liten vass kniv

1. Tejpa fast ballonger i ena änden av två sugrör.
Tejpa noga så att det blir tätt.

Gör så här:

3. Klipp av den smala delen vid ballongens öppning. Trä
försiktigt delen du har kvar över flaskans öppna botten.

Hur fungerar lungorna?
Gör så här:

Du behöver: en liten PET-flaska, bred tejp, ballong, liten vass
kniv, sax, en bit trädgårdsslang (ca 70 centimeter), någon vars
hjärtslag du vill höra/undersöka

2. För in slangen genom den lilla öppningen på flaskan och
tejpa fast den så att det blir tätt.

tjocktarmen

5.

3. Placera sugrören med ballongerna på inuti flaskan.
Sugrören ska sticka ut ur den lilla öppningen. .
4. Täta runt flaskans lilla öppning med häftmassa eller
play-dooh så att det blir tätt både mot flaskan och
sugrören.
5. Knyt ihop öppningen på en ny ballong. Klipp av
toppen på ballongen.
6. Sträck ut ballongens nya öppning över flaskans
öppna botten.
7. Håll flaskan upprätt. Dra försiktigt knuten på
ballongen nedåt. Titta noga på vad som händer med
ballongerna i flaskan. Vad händer om du för handen
sakta upp och ner?
Hur hänger detta ihop med våra lungor? Vilken del av
kroppen har samma funktion som ballongen du drar i?
Läs mer på förklaringssidan.

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 klurig matematik...

