Lys upp med
Navet
A

tt det snabbt har blivit mycket mörkare både på morgonen och kvällen på senaste tiden har nog
inte undgått någon. Vi tänker att det är ett lämpligt tillfälle att göra några ljusexperiment som
kan göra tillvaron lite ljusare...

Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med SPISEN
och den varma vätskan till ljuset!

Fastfrusen islykta
Du behöver: minst 10 cm hög plastburk där 0,5 - 1 liter vatten
får plats, mindre pappersmugg, glasspinne/annan pinne, några
stenar, fina saker att frysa in, värmeljus.

1.

Gör så här:
1. Gör hål högt upp i båda sidorna av pappersmuggen och trä
igenom pinnen. Pinnen ska sticka ut vid sidorna.
2. Fyll muggen med små stenar så att den blir tung.
3. Häll vatten i plastburken. Inte ända upp eftersom muggen
kommer trycka undan vatten när den sänks ner.
4. Lägg i fina saker från naturen i vattnet; t ex mossa, rönnbär,
grankvistar mm.
5. Placera muggen i plastburken.
6. Ställ i frysen över natten (eller ute om det är minusgrader).
Var noga med att den står på ett plant underlag.
7. Ta bort muggen försiktigt när du plockar ut lyktan ur frysen.
Häll lite varmt vatten över burken om islyktan är svår att få loss
från plastburken.
8. Placera ett värmeljus i lyktan och tänd den utomhus (där
smälter den inte lika fort).

2.

5.

STENAR

Med detta experiment bör du be en
vuxen om hjälp med TÄNDSTICKORNA!

Gjuta isljus
Du behöver: tom och ren 1-liters mjölkkartong, isbitar, mindre
påse, vita ljusstumpar, gamla avbrutna vaxkritor, djup tallrik/
skål som tål stearin, kastrull, vatten (H2O), bomullssnöre eller
gammal veke från ljus, sked, pinne, mutter eller liknande
Gör så här:
A. Knyt fast veken/bomullssnöret i muttern och pinnen.
Placera i mitten av kartongen.
B. Plocka ut kritor som har liknande färger; t ex röd, orange,
gul, ljusbrun. Färgen på ljuset kommer att bli klarare så.
C. Bryt sönder ljusstumparna och kritorna och lägg dem i
tallriken/skålen. Glöm inte att ta bort gamla vekar och ev
papper från kritorna.
D. Värm vattnet i kastrullen. Ställ tallriken/skålen ovanpå så att
du får ett vattenbad.
E. Låt stearinet och kritorna smälta. Rör försiktigt för att
blanda.
F. Lägg isbitarna i en påse och krossa dem till olika storlekar.
Häll dem i mjölkkartongen.
G. Häll försiktigt det varma stearinet i mjölkkartongen. Veken/
bomullssnöret ska vara kvar i mitten och ska synas lite ovanför
stearinet när du hällt klart.
H. Låt stelna i några timmar. Häll av vattnet. Ta försiktigt bort
kartongen från ljuset (du kan behöva göra sönder den).
Hur kunde det bli så här?
Experimentera vidare med färgade ljusstumpar och blanda
med kritor för att få nya färger. Byt ut mjölkkartongen mot
någon annan burk med rolig form.

A.

D.

Oljelampa av apelsin
1.
4.

Du behöver: apelsin, ljus matolja (rapsolja fungerar fint), skärbräda,
vass kniv, litet fat eller skål, tändstickor
1. Skär apelsinen i två lika stora delar. INTE genom naveln på apelsinen
– ta andra hållet.
2. Ta försiktigt bort de halva klyftorna i ena halvan av apelsinen. Så
försiktigt att den vita strängen i mitten sitter kvar. Gör samma sak med
den andra halvan.
3. Ät upp klyftorna.
4. Placera halvorna på/i varsitt litet fat/skål. Häll matolja i apelsinskalet
upp till ca 5 mm innan den når toppen av den vita strängen.
5. Låt stå en liten stund. Tänd sedan veken (= apelsinens vita sträng).
Hur kan det här fungera? Prova gärna att göra samma sak med andra
citrusfrukter.

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

G.
Nästa gång handlar det om pepparkakor
och annan bakningskemi…

