Skolstart
med Navet
U

nder den kommande veckan är det många barn och ungdomar som
börjar skolan igen efter ett långt lov. För att uppmärksamma detta lite

extra delar vi denna gång med oss av experiment ni kan prova med hjälp av
traditionella skolmaterial. Det är ju möjligt att göra så mycket mer med hjälp
av blyertspennor, kritor, tuschpennor och papper än att skriva, rita och räkna.
OBS! Du som inte ska börja skolan än (eller har slutat skolan) kan pröva dem
också!

Kritisk färgkavalkad
Du behöver: vanliga kritor (vissa sorter
fungerar lite bättre än andra), vitt lite
tjockare papper, hårtork, tejp,
hushållspapper

Tumlande fisken

Bild 1

1. Klipp en pappersremsa, 2-5 cm bred
och ca 20 cm lång.
2. Klipp ett hack i varje ände av remsan
(se bild 1).
3. Sätt ihop fiskens fena. (se bild 2).
4. Kasta uppåt och låt fisken falla ned.
Prova gärna att släppa din fisk från
högre höjd.

Bild 2

1. Tejpa fast kritorna bredvid varandra i ena
änden av ditt papper.
2. Lägg hushållspapper under pappret och
luta det mot något.
3. Blås med hårtorken mot kritornas nedre
ände, ca 10 cm avstånd. Justera om det
skvätter.
4. Låt ditt konstverk torka.

1.

Viktig flygkunskap?

2.

3.

Kromatografi på tuschpennor

Du behöver: teckningspapper, gem, sax

Blirp

Du behöver: vattenlösliga tuschpennor, glas med vatten och sugrör,
vita kaffefilter.

1. Klipp en pappersremsa, 2-5 cm bred.
2. Klipp till bladen till blirpen (se bild).
3. Vik ett blad åt varje håll.
4. Sätt fast ett stabiliserande gem i blirpen (se bild).
Prova gärna flera olika storlekar på blirpen. Hur påverkas den av längre
och kortare blad?

1. Rita stora prickar eller andra mönster med tuschpennor i olika
färger på kaffefiltret. Snåla inte med färgen, men lämna lite vitt runt
det du har målat.
2. Droppa vatten på färgen och observera vad som händer på filtret.
Vilka färger sprider sig mest på filtret? Varför tror du att det blev

1-2.

4.

så här?

3.
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

konst i samband med
No Limit veckan.

