Fira drakarna
med navet
D

rakar är betydelsefulla symboler i olika sagor och myter över hela världen. De är så viktiga
att det till och med finns en speciell dag då drakar uppmärksammas lite extra. Den kallas
“appreciate a dragon” day/”uppskatta en drake” dagen och firas 16:e januari. Vi på Navet passar på
att börja firandet redan idag med några Drakexperiment som du kan prova själv.

Kläck ett drakägg
Du behöver: torra gula ärtor, gipspulver, vatten (H2O),
tallrik, liten plastfigur (en drake om du har det), skål,
tallrik, dl-mått, stor sked
1. Blanda 2 dl gipspulver med 2 dl torra gula ärtor
och 1 dl vatten (H2O) i skålen.
2. Kleta ihop geggan till en klump i
handen och tryck in plastfiguren i mitten
av klumpen tills den inte syns.
3. Forma geggan till ett ägg.
4. Lägg ägget på tallriken och vänta…
minst en timma… tills ditt drakägg
kläcks.

Drakgodis
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Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med MIKRON!
(de flesta drakar vi känner gillar grönt godis)

Du behöver: dl-mått, msk-mått, strösocker, glykos, grön karamellfärg,
gelatinpulver, vatten (H2O), mikrovågsugn, 2 dricksglas som tål att vara i
mikron, maizena, liten skål, ev kylskåp
Gör så här:
1. Blanda 3 msk gelatinpulver med 2 msk vatten i ett glas. Värm i ca 10 15 sekunder i mikron så att gelatinet smälter.
2. Blanda 0,5 dl vatten, 1 dl socker, några droppar karamellfärg och 0,5 dl
glykos i ett glas.
3. Värm blandningen i mikron i 1 minut. Blanda i det smälta gelatinet.
4. Häll upp minst 1 dl maizena i skålen. Slå skålen försiktigt i bordet
några gånger så att maizenan packas ihop. Gör några former i maizenan
med fingret.
5. Häll din godismassa i dina former i maizenan. Låt stelna, ev i kylskåpet.
6. Om du vill ha ett fluffigare godis - Vispa godismassan med elvisp tills
den blir fluffig och kleta ut den på bakplåtspapper istället. Superkletigt,
men gott!
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Varför tror du det blev så här?

Drakmaskar

(delikata som drakföda)

Om du inte har någon drake att mata med
godiset kan du ju alltid smaka på det själv.
Du behöver: äkta majonnäs och
lättmajonnäs i tub, hink med vatten
(H2O)
Gör så här:
1. Fyll i vatten till minst 2/3 i hinken.
2. Lägg båda de oöppnade
majonnästuberna i vattnet. Vad händer?
3. Öppna tuberna. Vad tror du kommer
hända när du trycker ut majonnäsmaskar
från båda tuberna som får bada i vattnet?
4. Tryck ut minst en lång mask från varje
majonnästub i vattnet.
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Hur kunde det bli så här?

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

Nästa gång blir det isexperiment

