Fira Marie Curie
med Navet
Marie Curie + Periodiska systemet = sant
Idag är det 7:e november och Marie Curies födelsedag! Hon är
fortfarande en av de mest kända vetenskapskvinnorna i världen,
trots att hon dog redan 1934! Marie Curie var den första kvinnan
som fick ett Nobelpris överhuvudtaget. Hon har dessutom fått TVÅ
Nobelpris – ett i fysik och ett i kemi!
Marie Curies forskning handlade bland annat om hur radioaktivitet
fungerar och vad det kan användas till. Hon arbetade även med att
få fram tidigare okända grundämnen i ren form, bl a radium, Ra
och Polonium, Po.
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Ren koppar?

Kopparmetall, Cu, ändrar lätt färg på
grund av att den oxideras i luftens syre, O.
Ta fram ett mörknat kopparföremål eller en kopparslant
(gamla mynt fungerar bra) och måla på det med pensel och ketchup. Vänta en stund och
skölj sedan av ketchupen. Finns det något mer i ditt skafferi/kylskåp som gör samma sak
med din koppar?

En riktig hårding till frukost…
Du behöver:

järnberikade
frukostflingor

plastpåsar

vitt papper

värmeljus

stark
kylskåpsmagnet
skål

brödkavel

Vi behöver äta grundämnet järn, Fe, för att vårt blod ska ha rätt innehåll. Järn finns
i bl a kött, spenat och bönor, men även i frukostflingor!
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Svensk upptäckt eller
delaktighet i upptäckt

Grundämnet Polonium, Po har fått sitt namn på grund av Marie
Curie som var ifrån Polen. Marie Curie har även fått grundämnet
Curium, Cm, uppkallat efter sig.
I periodiska systemet finns alla grundämnen som vi hittills känner
till – det är dessa atomer som är byggstenarna i ALLT! Det vanligaste atomslaget i både jordskorpan och människokroppen är Syre, O.
Periodiska systemet organiserades av ryssen Dimitrij Mendelejev redan
1869 – trots att han då inte hade kunskaper om alla grundämnen
vi känner till idag.
Det finns många intressanta saker på Youtube som handlar om periodiska systemet. Du kan börja med att söka efter:
• Tom Lehrer, The Element Song
• Periodic Videos
• Lär ut det periodiska systemet med Lady Gaga

6.

Lägg ett par deciliter järnberikade frukostflingor i en påse.
Krossa till ett pulver genom att kavla påsen. Häll över i en
skål och häll på vatten, H2O.
Stoppa magneten i en påse och rör runt den i geggan.
Lyft upp och skrapa av de små gråsvarta kornen på ett papper.
Låt torka.
Dra magneten på undersidan av pappret- järnet från flingorna
kommer att dras till den.
Samla ihop järnet med fingrarna och strö det över ett brinnande
värmeljus. Har du sett något liknande förut?

Kylskåpsmagnet i påse

Med detta experiment bör du be en vuxen om hjälp med det levande ljuset!

Längsta ordet?

I det periodiska systemet är alla symboler uppbyggda av 1, 2 eller 3 bokstäver. Hur långt är det
längsta ordet du kan skapa med hjälp av symbolerna? Kan du skriva ditt namn?

Nästa gång får du veta mer om brand och brandsäkerhet…
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

