Påskpyssel
med Navet
N

u är det snart påsk igen, och även om många av oss inte kommer att ha en riktigt vanlig
påsk i år, så kan det ändå finnas utrymme för att fira in påsken och påsklovet med lite roliga
experiment. Vi vill önska er en riktigt glad hemmapåsk!

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

Trådägg
Du behöver: tunnare garn i olika färger, t ex broderigarn/virkgarn.
(Om garnet har flera ihoptvinnade trådar så kan du dra isär
dem), vatten (H2O), kastrull, visp, vetemjöl, skål, små ballonger
(vattenballonger funkar bra), sax, kartnålar/klädnypor, bricka, dl-mått,
sked, spis, disktrasa (att torka av fingrarna på)
Gör så här:
1. Vispa ihop 4 dl vatten (H2O) med 1 dl vetemjöl till en slät smet i
kastrullen.
2. Sätt kastrullen på mellanvarm spisplatta och rör om i den tills
smeten tjocknar och bubblar.
3. Ta bort från värmen och låt kallna lite. Häll över smeten i din skål.
4. Blås upp ballongerna till lagom storlek (8-12 cm långa). Knyt ihop
varje.
5. Klipp av 1-2 meter långa trådar av ditt garn. Dela upp i
tunnare trådar vid behov (se ovan).
6. Dra tråden genom din vetemjölsblandning.
Dra av överflödigt gegg med
fingrarna efterhand.

Äggtävling
Vem bygger bästa säkerhets”buren” till sitt ägg?
Du behöver: några kokta ägg med hela skal (använd råa ägg om ni vågar och är
utomhus), sugrör, tejp, några medtävlare (tävla på säkert avstånd från varandra),
en bra plats att släppa äggen ifrån.
Gör så här:
1. Dela ut 10 sugrör och 10 bitar tejp till alla deltagare.
2. Bygg ihop en säkerhetsbur av sugrör och tejp till ditt ägg som klarar att falla
minst 2 meter (ni bestämmer gemensamt vilken höjd ni ska ha).
3. Tävla genom att släppa allas ägg från samma höjd.
4. Ägaren till ägget med helt skal har vunnit!
Fanns det någon konstruktion som visade sig vara mer säker för ägget än andra?

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

Tärningsägg
Du behöver: mjölkkartong, penna, ev linjal, tejp, några gummiband, ägg, sax,
kylskåp
Gör så här:
1. Tillverka en liten kubformad låda av mjölkkartong (se modellen här på sidan),
med sidan 3,5 cm.
2. Tejpa lådan noggrant.
3. Koka ägget i ca 10 minuter. Skala medan det är varmt.
4. Lägg ner ägget i den lilla lådan.
5. Sätt gummiband runt lådan åt alla håll.
6. Ställ in i kylskåp i minst 2 timmar.
Vilka andra äggformer kan du göra på liknande sätt?

7. Vira den kladdiga tråden runt ballongen kors och tvärs så att
trådarna kan torka ihop till ett nät. Använd så många trådar du
behöver. Gör flera ballonger på samma sätt.
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8. Häng upp ballongerna för att torka med hjälp av klädnypor eller
kartnålar. Var noga med att de kan hänga utan att kladda ihop med
varandra eller omgivningen. Låt torka ca 1 dag.
9. Tryck en kartnål genom ballongen så att den går sönder. Pilla ut den
genom nätet.
10. Trä en tråd av ditt garn i toppen som upphängning. Klart!

Vill du ha förklaringar på de olika experimenten? Gå in på BT.se eller navet.com
Tagga gärna bilder och filmer där du gör experiment och uppdrag från BT med #btexperimentet
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Nästa gång gör vi utomhusexperiment...

