LÄSKIGT med
Navet
N

u är det snart dags för årets firande av Halloween 2017. Här på experimentsidan
tänkte vi INTE ge maskeradtips eller råd om hur ni enklast gör bus – eller godis.
Vi tänkte däremot visa naturvetenskap med läskiga hus, monsterlika händer och
fladdermöss – bara lite lagom äckligt till Halloween!

Monster har också händer...
bara lite läskigare…

Fladdermöss
uppåt väggarna
Du behöver:
Dina händer, en bordslampa eller annan bra ljuskälla, ljus vägg
1. Kan du forma dina händer till en fladdermus?

Du behöver:
Vit tunn gummihandske, ev gummiband,
läskburk av metall, kruka, torr blomjord, syl
eller vass spik att göra hål med, brustabletter,
vattenfasta pennor, ljummet H2O (vatten) att vattna med

Be en vuxen om hjälp
att göra hål i burken!

1. Gör några hål i botten av läskburken.

1.

2. Kan du forma dina händer till
ett Batman- märke?

1.

2. Måla med vattenfast penna på handsken så
att den ser ut som en riktig monsterhand.
3. Lägg ner två brustabletter i burken.

2.

4. Trä gummihandsken över öppningen.
Täta med gummiband runt om ifall det behövs.

4.

5. Ställ ner burken i krukan och fyll på med
torr blomjord runt och ovanpå.
6.Vattna några minuter innan du vill att din
monsterhand ska börja röra på sig.
Hur kan det bli så här tror du?

2.

5.

Ge gärna bort en monsterkruka i present till en kompis på Halloween!!!

Spooky town...
Du behöver: Ursköljda och torra mjölkkartonger, sax, ev tejp, mindre bordslampa,
bord, ljus vägg
1. Klipp ut silhuetter av läskiga hus i mjölkkartongerna.
2. Ställ dem på rad på ett bord en bit från väggen. Tejpa fast dem i bordet om det
behövs.
3. Rikta lampan mot dina mjölkkartongshus så att det bildas en rad av läskiga
skugghus.
4. Experimentera med avståndet mellan husen och lampan. Kan du få det läskigare
genom att göra vissa hus större?
5. Om du vill göra din spökstad ännu läskigare- lägg till silhuetter av fladdermöss,
spindlar och häxor i staden…

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

FLADDERMUS MED BALANS
Du behöver:
gammalt suddigum, sax, häftmassa, kartong, fladdermusmodellen här
under.
1. Klipp ut fladdermusen här på sidan och rita ut konturerna på kartong.
2. Klipp ut fladdermusen. Försök balansera den på fingret. Var finns
tyngdpunkten?
3. Fäst bitar av suddigum längst ut på fladdermusvingarna (pröva ut hur
stor bit du behöver av just ditt suddigum)
4. Balansera fladdermusen på fingret.
Kan du balansera den på något annat än ditt finger?
Näsan, en pennspets mm? Hur är detta möjligt?

NÄSTA GÅNG FIRAR VI CHOKLADENS DAG

