Vårkänslor
med Navet
Trots lite kalla nätter och några minusgrader vissa dagar,
så är det ändå helt klart - det är VÅR på gång! Mer solljus,
värme, mer utevistelse och en natur som sakta blir grön
igen. Idag koncentrerar vi oss på flera saker som vaknar
till liv. Några olika sätt att pyssla med odling och några kul

såpbubbelövningar som kan få till och med en vinterseg
vuxen på lite gladare humör. Öppna dörrarna på vid gavel
och gör ditt eget vårskrik! Vill du göra två saker samtidigt så
är det bara att sätta såpbubbelringen framför munnen medan
du skriker så blir det antagligen finfina bubblor.

V

art vi än vänder oss utomhus just nu
så blir det grönare och grönare och
grönare. Fotosyntesen kommer igång på
riktigt i löv, gräs, buskar och odlingar –
solenergin omvandlas till kemisk energi och
all den vackra gröna färgen kommer från
klorofyllet.

Gröna popcorn!
I popcornkärnorna du har planterat finns all den kemiska energi
som behövs för att få den att börja gro. Men eftersom växter inte
kan överleva utan ljus och är helt beroende av fotosyntesen för
att utvecklas måste de även ha ljus, se ovan (det finns bara ett
enda undantag - växter som lever på andra levande organismer).
När dina popcornkärnor har grott och precis tittar upp i ljuset får
de goda förutsättningar att växa vidare. Det första lilla bladet
som kommer upp kallas för hjärtblad och är ibland helt olikt de
blad som kommer sedan. Hjärtbladen kan också vara väldigt lika
för olika växter, så sår du flera sorter samtidigt någon gång är
det bra att tydligt märka ut vad det är du har sått.

Koldioxid (CO2)+Vatten (H2O)+Energi (solljus)
Socker (C6H12O6)+Syre (O2)

STORA och Många bubblor
Det kan aldrig bli för många såpbubblor. Olika såpbubbellösningar ger såpbubblor
med lite lika egenskaper – prova gärna att blanda till din egen med vanliga
ingredienser som redan finns hemma.
Visste du att det antagligen är för låg luftfuktighet om dina såpbubblor spricker
lätt? Om du tillför extra fukt med sprayflaska eller blåser bubblor precis när det har
regnat så fungerar det bättre!
En såpbubbla har en mycket tunn hinna av såpvatten, fördelat på flera väldigt
tunna lager. Såpbubblor framställs genom att vi blandar i t ex diskmedel i vattnet
så att ytspänningen sänks och gör ytskiktet mer elastiskt. Oavsett vilken form en
såpbubbla har från början så kommer den snabbt att bli till en sfär (klotform) när
luftens atomer och molekyler trycker mot den ifrån alla sidor. Det beror på att en
sfär är den form som kräver minst energi att forma och som behöver minst mängd
material i förhållande till andra former.
En såpbubbla kan skimra i fantastiskt många olika färger, speciellt när vi blåser dem
ute i solen. Detta beror på att vanligt vitt ljus (från t ex solen) bryts när det träffar
såpbubblans hinna och delas upp i olika färger. Hinnans tjocklek avgör vilken färg
det är vi ser.
De flesta bubblor som vi blåser är fyllda med luft, men en såpbubbla kan också fyllas
med andra gaser som koldioxid eller helium.

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

Nästa gång handlar det om biologisk mångfald...

