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.

STORA bubblor

Kartongkruka

Du behöver: stor plastpåse (för t ex köksavfall), stor sked, guarkärnmjöl (kan
bytas ut mot maizena), diskmedel, bakpulver, vatten (H2O), stor skål, sax

Du behöver: mjölkkartong i valfri storlek, sax, vattenfast penna

Gör så här:

Gör så här:
1. Klipp av mjölkpaketets topp.

2.

2. Dra av det yttersta lagret av pappret.
3. Knöla ihop kartongpappret lite.
4. Vik ner den översta kanten till knappt halva krukans höjd.

1. Blanda diskmedel, guarkärnmjöl och bakpulver till en jämn smet
med skeden.

3. Klipp av botten och handtagen på plastpåsen.

5. Rita ett ansikte på krukans ena sida.

4. Samla ihop plastpåsen till en ring. Vrid den lite i ena änden så att
den håller ihop

Gröna popcorn!

5. Håll i påsringen och doppa den i såpbubbelsmeten.
6. Ta upp och blås eller håll upp mot vinden så att det blir bubblor.

Du behöver: krukan ovan, opoppade popcorn, planteringsjord,
vatten (H2O), solig plats
Gör så här:
1. Fyll din kruka till ¾ med planteringsjord.

4.

2. Fyll på med vattnet medan du fortsätter röra. Låt ev smeten stå
över natten innan användning.

Recept på bra
såpbubbelsmet

2. Strö opoppade popcorn över hela ytan.
3. Fyll på med 2 cm jord ovanpå popcornen. Platta till lite.
4. Vattna så att jorden hålls fuktig, inte blöt.
5. Ställ på solig plats i ett fönster och vattna då och då.

lor:

MÅNGA bubblor:
1 dl vatten
3 msk diskmedel
3 msk sirap
en nypa salt

Blanda ingredienserna
försiktigt - bubblorna
blir bättre om
blandningen inte är full
med små bubblor. Låt
gärna bubbelsmeten
stå i några timmar
innan du börjar blåsa.
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MÅNGA bubblor
Du behöver: sugrör i papp eller plast, 2 gummiband, sax, såpbubbbelsmeten ovan
Gör så här:
1. Klipp av ett antal sugrör på mitten.
2. Håll ihop allihop och sätt ihop dem med gummibanden.
3. Doppa ena änden av bunten i såpbubbelsmeten och blås i den andra.
Vill du ha fler bra saker att blåsa bubblor med?
- Med tratt- doppa den breda änden i såpbubbelsmeten och blås i den smala
- Med PET-flaska – skär av botten med kniv, doppa den avskurna änden i såpbubbelsmeten och blås i den smala.
- Med händerna- forma tummen och pekfingret till en ring och doppa. Blås!
- Knyt ihop ett tjockare bomullssnöre ock knyt öglor på hela snöret. Fäst ändarna i varsin längre blompinne. Doppa i
såpbubbelsmeten och håll upp mot vinden eller spring med den ovanför dig.

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 biologisk mångfald...

