Världsmiljödagen
med Navet
I den här veckan firas världsmiljödagen, 5 juni, och i år står
Sverige som huvudvärd för eventet. Årets tema är En enda
jord/Only One Earth och fokuserar på nödvändigheten av att
leva hållbart i samklang med naturen genom att ställa om till
renare, grönare livsstilar. På Navet och andra science center

och i många andra verksamheter uppmärksammas dagen på
olika sätt med aktiviteter för förskola, skola och allmänhet. Här
på dagens sida kan du prova att återanvända olika material.

Återanvänd en älskad T-shirt

Dina val gör skillnad

Du behöver: en urvuxen T-shirt med färg/mönster som du gillar, sax

Stegen i konsumtionspyramiden
visar vilka möjligheter vi har att
agera hållbart ifråga om våra
prylar. Ju längre vi undviker att
flytta oss uppåt i pyramiden,
desto bättre.

1. Lägg ut T-shirten platt på ett bord.
2. Klipp 2 cm breda remsor i dubbelt tyg, ca 7 cm
långa längs med hela nedre kanten.
3. Knyt ihop remsorna med dubbelknut, en från
framstycket med en från bakstycket längs med hela
kanten.
4. Klipp av ärmarna längs med sömmen.

Toalettrullebana

5. Klipp bort kanten vid halsen.
6. Knyt en knut vid axeln på varje sida
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Du behöver: MÅNGA toalett och hushållspappersrullar
eller motsvarande, en större bit kartong/wellpapp, trälim
eller annat lim som klarar grovt papper, puttekula eller
motsvarande

Gör så här:
1. Lägg kartongbiten/
wellpappbiten på ett bord.

Jeansunderlägg

2. Limma fast den första rullen
längst upp vid ena kanten av
kartongen/wellpappen.
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Du behöver: trälim, gamla jeans, linjal, pensel, (att stryka
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ut limmet med), oömt underlag som tål lim, sax
Gör så här:

4. Låt torka.

1. Klipp 2 cm breda remsor av jeanstyget. Klipp
remsorna där de blir så långa som möjligt.

5. Res upp banan mot en vägg
eller motsvarande

2. Stryk ut rikligt med lim på ena sidan av en av
tygremsorna.

6. Släpp kulan i den första
rullen.

3. Rulla ihop den hårt och noggrant. Se till att kanten
uppåt håller sig jämn.

Kunde kulan rulla igenom hela
din bana utan att ramla ut?

4. Stryk ut lim på nästa remsa. Lägg till den utanför den första remsan;
tänk att det ska likna lagren på en kanelbulle. Lägg till mer lim där det
behövs.
5. Fortsätt stryka ut lim på varje remsa och fortsätt tills underlägget
har önskad storlek.
6. Vik in 2 cm av den sista remsan innan du limmar fast den.
7. Lägg underlägget mot något så att änden av den sista remsan
trycks inåt medan den torkar.

3. Limma fast rullarna efter
varandra på ett sådant sätt att
kulan kan åka genom allihop
innan den ramlar ut.

Hur stor bana kan du göra
där kulan fortfarande kan gå
igenom hela utan att ramla ut?
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Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet

Nästa gång handlar det om energi...

