Inför jul
med Navet
S

nart jul och några dagar ledigt som kan fungera fint för att göra experiment. Några av
dem vi presenterar här passar nu dagarna före jul och något kanske bättre precis efter.
Vi passar på att önska er alla en God jul och ett Gott nytt År!

Alternativ julgran
Det finns tillfällen när en vanlig julgran som står på
golvet inte är det bästa alternativet. Den här ”granen”
kan du hänga i taket och på så vis spara plats. Vilken
storlek du gör den beror på vad som passar dig bäst.

3.

Du behöver: wellpapp, sax, snöre, ev ”jugranspynt”
(pärlor, fina knappar mm), pappersklister, vattenbaserad
grön färg, pensel, avbruten tändsticka
Gör så här:
1. Klipp ut en så stor cirkel du kan ur din wellpappskiva.
2. Rita ut en spiral på den.
3. Klipp ut spiralen (gör ingenting om den blir taggigt
klippt – det blir mer granlikt)
4. Måla den grön och låt torka.
5. Klistra dit ditt ”julgranspynt”.
6. Sätt fast snöret i toppen.
7. Häng upp i ett fönster eller i krok i taket utan kontakt
med väggar eller golv.
Varför börjar den röra på sig efter en stund?

1.

Julutmaningen (bra lek på julafton?)
Du behöver: vanligt papper (grönt om du vill), saxar, några deltagare
Gör så här:
1. Titta noga på bilden här ovanför tillsammans!
2. Dela ut ett papper (1/4 A4-papper brukar vara lagom) och en sax
till varje deltagare.
3. Försök klippa en egen likadan julgran som den på bilden.
4. Om någon snabbt kommer på hur man gör – vänta en stund och låt
alla försöka en stund.

4-5.

Kolla in lösningen på förklaringssidan om ni behöver hjälp.

Fräsande snöboll

3.

Du behöver: skål, sked, dl-mått, msk-mått,
tsk-mått, bikarbonat, citronsyra, vatten (H2O)
matolja, liten plastpåse
Gör så här:
1. 1/2 tsk vatten och några droppar olja i skålen.
2. Fyll på med drygt ½ dl bikarbonat och 2 msk
citronsyra. Blanda väl.
3. Häll ner blandningen i påsen och forma till en
snöboll genom att trycka ihop den utifrån.
4. Ta ut ur påsen och låt torka på torr plats.
När du vill använda din snöboll – lägg på tallrik
och droppa vatten på den. Lyssna på hur den låter!
Hur kunde det bli så här?

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

Vi återkommer i
januari 2020
med fler experiment...

