Iskallt med
navet
D

Isspel

en som är meteorolog definierar vinter som den period
då dygnets medeltemperatur är 0 grader eller lägre.
Denna tidpunkt brukar infalla runt årsskiftet här hos oss
och innebär kalla, men inte alltid helt stabila temperaturer
utomhus. Vi som vill göra experiment med is får helt enkelt
passa på att göra dem när det är tillräckligt kallt! Eftersom
vi vet att det ibland kan vara svårt, så fungerar de flesta
experimenten här på sidan även med frysen som hjälp.

Ljusballonger

Förberedelse dagen innan:
Frys in vatten (H2O), i istärningsfack eller
motsvarande. MÅNGA isbitar! För att det
ska bli rättvist i spelet är det bra om bitarna
blir lika stora.

1.

(favorit i repris)

Du behöver:
ballonger, vatten (H2O), ljus, nål, liten hammare,
minusgrader ute (eller använd frysen) samt en
plastbunke.

1. Fyll en ballong med vatten. Knyt ballongen och
sätt den i en rund behållare med knuten uppåt. Låt
den frysa i några timmar – hur länge det behövs
beror på hur kallt det är.

Du behöver: istärningsfack eller
motsvarande, några medspelare, vatten
(H2O), ett par olika sorters snören/garn/
sytråd, bordssalt (NaCl), liten skål, sax,
teskedar, ev tallrikar, bricka

Förberedelse:
1. Dela ut en isbit och en bit snöre av varje
sort till varje person.
2. Låt alla testa sig fram till vilket snöre de
tycker fungerar bäst genom att placera snöret
på isbiten, strö salt över och sedan prova att
lyfta upp isbiten. Alla spelare får välja ETT
snöre att använda i tävlingen.

2.

2. Placera isballongen i diskhon eller i en balja. Stick
hål på ballongen och ta bort ballongresterna från
isen. Knacka försiktigt(!) hål i isen med hammaren
och häll ut vattnet.
3. Fyll en mindre ballong med varmt vatten och
knyt den – nu kan du använda den för att smälta till
öppningen på din islykta.
4. Tänd ett ljus och sätt ner det i isballongen. Placera
din lykta utomhus!

3.
4.

Tävlingsdags:
1. Häll bordssalt (NaCl) i den lilla skålen och ställ den i mitten av
brickan. En tesked till varje spelare i den.
2. Lägg ut resten av isbitarna (MÅNGA) på brickan och placera
den mellan spelarna. Låt dem smälta en stund innan ni börjar.
Häll ev ut lite extra vatten på brickan

Ismålning
Du behöver: plastburk/skål att göra is i, vatten (H2O),
tallrik, bordssalt (NaCl), vattenfärg eller karamellfärg,
pensel och/eller pipett
Gör så här:
1. Häll vatten (H2O) i burken. Frys in till is över natten.
2. Stjälp upp ditt isblock på tallriken. Spola lite varmt
vatten över om det är svårt att lossa den från burken.
3. Strö bordssalt (NaCl) över halva isytan.
4. Ta upp färg med din pensel/pipett och måla på
isblocket.
5. Jämför den saltfria delen med den andra. Varför ser
det lite olika ut? Vad händer efter en stund?
Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com

SPELPLAN
3. Nu ska alla spelare försöka plocka upp så många isbitar som
möjligt bara genom att använda sin tråd och bordssalt (NaCl).
Ingen får röra isbitarna med händerna.
4. Den som har plockat upp flest isbitar när all is är bortlyft från
brickan har vunnit! Det är bra att försöka få med flera samtidigt
eftersom det tar en liten stund för dem att fastna på tråden.
Hur kan det bli så här? Hur är det möjligt att is och salt
tillsammans får tråden att fastna?

Nästa gång förbereder vi för sportlov...

