Cool?
Nä, kol!

Fira kemins dag
2017 med Navet
D

å är det snart dags för kemins dag igen! 20-21 oktober har många skolor
och science centers extra kemiaktiviteter med målet att väcka och sprida

intresse för kemi. Bakom arrangemanget står IKEM, Svenska Kemisamfundet,

!

Nationalkommittén för kemi och Kemilärarnas resurscentrum.
Vi sätter igång redan nu! Årets tema är blå-gul kemi.

Ätbar BLÅ slime

Be en vuxen om hjälp
med micron!

Du behöver: normalstora marshmallows, maizena (majsstärkelse), kokosfett eller
kokosolja, blå karamellfärg, glasskål, stor sked, mikrovågsugn
1. Lägg 3 msk maizena, 2 msk kokosfett/kokosolja
och 10 marshmallows i en glasskål.
2. Sätt in i micron på full effekt. Plocka ut skålen
när marshmallowsen är riktigt fluffiga.
3. Droppa i några droppar blå karamellfärg och
rör runt med skeden.
4. Knåda med händerna när det inte går att röra längre.
5. Olja in dina händer när du börjar leka med slimen så
att den inte fastnar så lätt.

Dubbelt upp
Du behöver: Vit ros, två mindre burkar som står stadigt, tsk – mått, vatten (H2O),
blå karamellfärg, gul karamellfärg, ev tejp, vass kniv, skärbräda
1. Häll upp ca 3 cm vatten i burkarna. Fyll på med ca 1 tsk karamellfärg i varje
(färgen ska vara mörk) – blå i den ena och gul i den andra
2. Klipp av rosen så att stjälken är ca 20 cm lång.
3. Dela stjälken på längden med kniven - försiktigt så att den inte går av!

Be en vuxen om hjälp
med kniven!

				
5. Ställ på lämplig plats och se
vad som händer under de
närmsta dagarna.

4. Sätt den ena halvan av stjälken i den
ena burken och andra halvan i den
andra. Tejpa fast
dem vid
burken om det
behövs.

Det har blivit mer och mer
populärt att göra slime hemma
och tyvärr har många börjat
använda lim som ingrediens,
trots att det finns alternativ
som är betydligt bättre att
hantera för barn. Vi vill därför
rekommendera slimetillverkning
med så ofarliga ingredienser att
vem som helst kan hantera dem
utan risk - som dessutom är ätbar.

Gult sprider sig
Du behöver: vita kaffefilter, grön karamellfärg, vatten (H2O), sugrör
1. Droppa lite grön karamellfärg mitt på kaffefiltret.
2. Droppa några droppar vatten (H2O) på den gröna färgen.
3. Låt färgen sprida sig i pappret. Droppa några vattendroppar till efter en
stund.
4. Låt torka.
Se hur du droppar färg och vatten med sugröret längst ner på sidan.
Vilka färger har du nu på ditt kaffefilter? Vilken färg flyttade sig längst?

Gul-blå eller Blå-gul?
Du behöver: vit sirap, rapsolja, blå karamellfärg, sugrör, tesked, liten
glasburk eller liten glasflaska med lock (t ex minimarmeladburk)
1. Häll vit sirap i halva flaskan/burken. Färga den klart blå med
karamellfärgen, blanda med teskeden.
2. Fyll på flaskan/burken nästan ända upp med gul rapsolja.
3. Skruva fast locket hårt.
Vad händer om du vänder på burken/flaskan? Varför tror du att det blir
så?

Varför tror du att det blev så här?

1.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

H20

2.

3.

Nästa gång förbereder vi Halloween…

