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Tumlande fisken

med hjälp av traditionella skolmaterial. Det är ju möjligt att göra så

När fisken faller nedåt påverkas den av luftmotståndet. Formen

mycket mer med hjälp av blyertspennor, kritor, tuschpennor och papper

gör att luftflödet runt fisken blir olika på olika ställen, vilket

än att skriva, rita och räkna. OBS! Du som inte ska börja skolan än (eller

gör att den får en snurrande rörelse. Vad händer med rörelsen

har slutat skolan) kan pröva dem också!

om du klämmer ihop den lite eller gör fisken större?

Kritisk färgkavalkad

Kromatografi på tuschpennor

De flesta kritor av den här sorten är gjorda av en blandning av

När pappret blöts upp av vattnet, drar det med sig färgen som

paraffinvax och färgpigment. I rumstemperatur har blandningen

du har ritat på filtret (vattenlöslig). De olika färgmolekylerna

fast form, men när vi värmer upp den med hårtorken övergår den

kommer att röra sig olika långt genom pappret på grund av

i flytande form (blandningen smälter) och börjar rinna ned längs

att de är olika stora. Var de stannar beror också på hur bra

pappret. Så fort du slutar värma återgår konstverket till fast form

de binder till pappret. Många vattenlösliga tuschpennor är

(blandningen stelnar).

blandningar av olika färgmolekyler och dessa delas upp och

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

blir synliga var för sig på filterpappret.

Blirp
När Blirpen roterar/snurrar på vägen ner pressas bladen uppåt av
luftmotståndet. De hamnar då lite snett och luften börjar röra sig åt
sidan – ett blad åt varje håll – därför snurrar blirpen. En blirp som
snurrar snabbt faller långsamt och en som snurrar långsamt faller
snabbt. Hur kan du variera bladens längd, form, blirpens storlek mm
så att den fungerar precis som du vill?

konst i samband med
No Limit veckan.

