Blod, spöken och
Fladdermöss
med Navet
U

nder den här helgen är det många som firar Halloween, trots att det inte är en tradition som har funnits
så länge i Sverige. De vanligaste aktiviteterna brukar handla om att klä ut sig till något skrämmande,
gå på maskerad eller ge sig ut i sitt område för att knacka dörr och göra bus-eller-godis. Vi på Navet tänkte
ta vara på tillfället för att visa spännande, läskig och kanske lite äcklig naturvetenskap som passar de flesta –
kanske kan något till och med vara ett kul inslag på spökfesten eller zombiepartyt!

Spöket växer…
Du behöver:
Vit ballong, vattenfast svart penna, 0,5 liters PET flaska,
tratt, vatten (H2O), bikarbonat, citronsyra.
1. Rita ett spöke på ballongen.

Fladdermössen dansar…

3.

4.

2. Häll 1 dl vatten i flaskan.

Du behöver:
Tunt svart och vitt papper, ballonger, hår/fleecetröja eller motsvarande att
ladda ballongerna på, maskeringstejp, motståndare

1.

2. Tejpa upp en ruta på golvet, ca 1 m2. Sprid ut spöken och fladdermöss i
rutan.

3. Sätt tratten i öppningen på ballongen och häll i 1 tsk
bikarbonat och 1 tsk citronsyra.

3. Blås upp och ladda ballongerna genom att gnida dem mot håret/
fleecetröjan.

4. Sätt fast spökballongen över öppningen till PET-flaskan.
5. Töm ner ballongens innehåll i flaskan.

1. Klipp ut små fladdermöss och spöken,
3-5 cm breda. Minst 20 st.

2.

Vad händer med spöket? Varför tror du det blir så?

Spöket svävar...
Du behöver: teckningspapper, svart penna, nål, tråd,
värmekälla( t ex ovanför element)
1. Klipp ut och rita upp ett svävande spöke enligt bilden
2. Sätt fast en tråd i huvudet och häng upp spöket över en
värmekälla, t ex ett element
Vad är det som får spöket att röra sig?

4. Låt ballongerna dra till sig så många spöken och
fladdermöss som möjligt.
5. Vem av er har samlat flest fladdermöss/spöken BARA genom
att använda statisk elektricitet?

Blodet droppar…
Du behöver:
Röd karamellfärg, vatten (H2O) florsocker, kakao, bikarbonat, citronsyra,
rapsolja, hög smal genomskinlig vas, sked, kryddmått, teskedsmått, sil,
decilitermått, 2 glas, tallrik att ha under
1. Blanda 1 dl florsocker, 2 tsk kakao och
2 krm röd karamellfärg väl i ett av glasen.
2. Tillsätt 3 tsk vatten (H2O) och blanda
noga.
3. Häll genom silen om du behöver sila
bort några klumpar.
4. Dela upp fuskblodet i de två glasen.
5. Tillsätt 1 tsk bikarbonat i det ena glaset
och ½ tsk citronsyra i det andra. Blanda i
båda glasen.
6. Ställ vasen på tallriken.
7. Häll i fuskblodet med bikarbonat i
vasen och fyll på med rapsolja – minst
10 cm.
8. Häll i fuskblodet med citronsyra – lite
i taget…

Vill du ha förklaringar på de olika aktiviteterna? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång blir det förvillande…

