
Forsøg med solsikker, 
tulipaner og pralbønner. 



Den gang jeg var lille…..
Da jeg var lille plantede jeg mange 2ng. Jeg såede solsikker, ærter, 
blomster og tomater. Engang havde jeg sået blomster, som jeg ville give 
2l de gamle mennesker på plejehjemmet, men så åd min hund Lady 
blomsterne.  

Jeg tror ellers at de gamle mennesker vil blive glade for blomster. Så jeg 
vil så nye blomster 2l dem, men så vil jeg sæBe blomsterne et sted hvor 
min hund ikke kan nå dem. 

Planter skal bruge sol, vand, jord og luD. I luDen er der forskellige slags 
luD og jeg kender to af dem – CO2 og Ilt. Menneskerne bruger ilt og 
planter bruger CO2. Så planterne lavet CO2 om 2l ilt. Min far siger at 
det hedder kredsløb og at blomsten laver fotosyntese. Se min tegning 
på neste side. 

Jeg har lavet forsøg med planter, sol og vand. Min far hjulpet mig 
billedene fordi, at jeg ikke kunne skrive og læse da vi startede. Nu går 
jeg i 1 klasse og kan skrive og læse.     



Kredsløb
Jeg kender to kredsløb mellem 
blomster planter og mennesker. 

CO2 kredsløb
Blomsten bruge CO2 til at laver O2.
Mennesket bruge O2 og puster 
CO2 ud. 

Vand kredsløb 
Vand hedder H2O og et æbletræ 
suger det op med røderne. Det 
laver sukker til æblerne og et 
menneske spiser æblet. Vandet fra 
æblet får ham til at tisse ved træet. 
Nu kan træet suger vandet op igen.



Lidt sol: 
Farve på blade: grøn
Stængel: lang og ikke stærk 
Vækst hastighed:  nr. 2 

Meget sol 
Farve på blade: mørke grøn 
Stængel: Mellem lang og stark
Vækst hastighed: nr. 3/4 same som labyrint 

Ingen sol: 
Farve på blade: melem grøn – hvid - lysegul
Stængel: lang, men den er ikke stærk
Vækst: nr. 1

Labyrint:
Farve på blade: dag 9 hvid dag 10 lysegul dag 13 
lysegrøn/hvid  dag 17 lysegrøn
Stængel: bøjet og lit stærk 
Vækst: ¾ samme som meget sol
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Jeg lavede kasser, som havde et lille hul, stort hul og en labyrint. Se labyrinten på neste side.   

Sol og pralbønner
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Her sår jeg en pralbøne på billede nr. 
1.  På foto 2,3,4 og 5 kan man se at 
planten kan zig zagge sig igenem
labyrinten. Den søger æBer lyset.

Man kan ikke se plantens røder. 
Man kan sige at røderne er plantens 
mund, som den bruger El at drike og 
spise med. 



Jeg har målt en solsikkes højde i 50 
dage. Så lavede jeg et kordinat system. 
Her har jeg tegnet solsikkens højde. 
Solsikken blev 126 cm høj. 



Jeg har lavet et forsøg med 
tulipaner og fruk6arve. 
Man fylte vand og farve i 
en kruke. Jeg brugte rød, 
blå og grøn farve. Jeg 
havde også en med hvidt 
vand (normalt vand). 
Blomstens kronblade fik 
den farve vandet havde 
fordi den suger vandet op. 
Det var blå farve, som 
virkede best. 



Jeg har fundet ud af: 

• Pralbøner der ikke for meget sol vokser hurtigt, men for en 

slap stilk.

• Pralbøner der ikke for sol blive gule på bladene. 

• Pralbøner der for nok sol bliver grønne.

• Pralbøner der for nok sol vokser mellem hurtigt.

• Pralbøner der for nok sol får en stærk stilk  

• Blomster bevæger sig efter solen

• Blomster kan farves med fruktfarve. 

• Blå fruktfarve virker bedst og så kommer grøn.

• Rødfruktfarve er ikke godt til at farve tulipaner.  

• Jeg har lært at måle en solsike og tegne et diagram.

• Menesker og blomster har et kredsløb og ska bruge 

hinanden.


