Julpyssel med
Navet
D

å var det snart jul igen! För att ni inte ska behöva sitta sysslösa hela julen tänkte
vi bjuda på några typiska julexperiment. Lite konstruktion, lite kemi, lite fysik

och lite jultävlingar... En riktigt god jul önskas er alla!

Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med microvågsugnen!

Är de skummaste
tomtarna kalla eller varma?
Du behöver: skumtomtar, mikrovågsugn, frys, 2 små tallrikar.

Gör så här:
1. Lägg en tomte på varje tallrik.
2. Ställ in den ena i frysen (minst 2 timmar).
3. Ställ in den andra i mikron på full effekt i ca 15 sekunder.
4. Ta ut och smaka på båda efter utsatt tid (var försiktig med tomten från mikron
som är varm)

Julgranspyramid
Du behöver: tandpetare, gelehallon, grön färg (tuschpenna, flaskfärg
eller vattenfärg), ev pensel, hushållspapper.
Gör så här:
1. Måla tandpetarna gröna med
tuschpenna, flaskfärg eller vattenfärg.
Torka av dem med hushållspapper och
låt torka.
2. Sätt ihop tandpetare
och gelehallon till ett
mönster av trianglar till botten.
3. Bygg sedan uppåt i pyramidform.
4. Avsluta med en fin
toppdekoration – en skum
tomte?

Hur kan de bli så skumt olika? Vad tror du händer med skumtomten
i kyla och värme? Läs mer på förklaringssidan.

Det stora julracet
Du behöver: ballonger (runda eller avlånga), pennor som du kan måla på
ballongen med, sugrör, tunt snöre, tejp, bitar från färgade plastpåsar att
dekorera med, klämmor till plastpåsar (den där sorten som klämmer åt inte vrids
runt), minst en kompis.
Gör så här:
1. Klipp av 10-15 cm långa bitar av sugrören. Trä upp dem på lika långa snören
(det är de som blir er bana).
2. Knyt upp snörena i rummet så att de bildar en tävlingsbana, lika lång sträcka
för alla.
3. Blås upp ballongerna och sätt för en plastpåsklämma så att luften inte pyser ut.
4. Rita på ögon, näsa, öron eller andra detaljer och tejpa fast dekorationer av
plastpåsar i olika färger.
5. Tejpa fast ballongerna vid varsitt sugrör på banan.
6. Håll ballongerna bredvid varandra och räkna ner. Klara, färdiga, släpp (lossa
påsklämman).
7. Dra tillbaka och kör igen. Kan ni förändra något så att det går ännu snabbare?

En skum tävling för alla
Du behöver: skumtomtar (minst 2 var), 4 skålar, varsitt sugrör, flera
deltagare i två lag.
Gör så här:
1. Lägg skumtomtar i två av skålarna – lika många i varje.
2. Placera dem i ena änden av rummet. Placera de andra skålarna i andra
änden.
3. Bilda två lag.
4. Dela ut ett sugrör till varje deltagare.
5. NU ska alla deltagare förflytta skumtomtarna till
den andra skålen – en i taget - bara genom att suga
i sugröret (OBS!- ingen får trycka in sugröret i tomten).
6. Laget som har flyttat alla sina skumtomtar först vinner.

Hur kunde det bli så här?
Hur är det ens möjligt att flytta på tomtarna på det här sättet?
Hittade ni något speciellt knep?

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

NÄSTA GÅNG BLIR DET VINTERFÅGLAR...

