Påskspecial
med Navet
S

nart är det påsk igen och med den kommer många möjligheter att göra spännande
experiment med ägg och godis. En av anledningarna till att ägg har kommit att bli en
påsksymbol beror på att hönorna började lägga fler ägg efter vintern runt påsktid – så det
fanns helt enkelt fler ägg att äta då!

Spindelnätsägg

be en vuxen om hjälp med
det varma vattnet!

Kokt eller rått?
Du behöver: Ett rått och ett kokt ägg, jämn bänkyta eller bricka
Gör så här:
1. Ta ett ägg i varje hand.
2. Sätt lika mycket fart på båda äggen –
i en roterande rörelse.

Du behöver: råa ägg, frysta blåbär (vanliga små), vatten (H2O), vid
kastrull (där dina ägg kan ligga bredvid varandra), matsked
1. Häll vatten (H2O) i kastrullen, ungefär så mycket att det kommer att
täcka äggen. Låt vattnet koka upp.
2. Häll frysta blåbär i vattnet, ungefär 2 dl/liter vatten. Låt vattnet koka
upp igen.
3. Lägg i äggen och koka dem i minst 5 min.
4. Ta bort kastrullen från värmen.
5. Knacka på äggskalen med matskeden
så att de spricker runt om – men
utan att äggskalet ramlar isär.

3.Titta noga på hur de rör sig.
Vilket tror du är kokt och vilket är rått?
Hur kan de bli så olika?

Rörliga färger
Du behöver:
varmt vatten (H2O), Skittlesgodis, 4 vita tallrikar
1. På en tallrik – lägg Skittlesgodisarna i
upprepad färgserie runt tallrikens kant.

2. På en tallrik – sortera ut 4 färger Skittles,
minst 7 av varje färg. Lägg dem runt kanten av
tallriken, en fjärdedel av varje färg.
6. Låt äggen ligga kvar i blåbärsvattnet i 10-20 minuter.
7. Ta upp och skölj av äggen. Servera med eller utan skal.

Harankan

2.

3. På en tallrik – lägg fyra röda eller gröna
Skittles i mitten. Fortsätt med fyra enfärgade
rader ifrån kanten och inåt. De ska sluta mellan
två av dem i mitten.

4. På en tallrik - lägg en röd eller grön i mitten
och bygg på med de andra färgerna i färgserie ut
mot kanten.

Vem ser du först?
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5. Häll försiktigt varmt vatten i mitten av alla
tallrikarna, precis så mycket att alla godisarna
har kontakt med vattnet.
6. Pröva även med riktigt kallt vatten – hur
påverkar det experimentet?

4.

Hur kunde det bli så här?
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

Nästa gång är det världshälsodagen...

