Harry Potter
med Navet
I

dag firas Harry Potterdagen på många platser i världen. Att det är just den 2:a maj som den
firas beror på att det är den dag Lord Voldemort besegras i böckerna om Harry Potters äventyr.
Vi väljer att uppmärksamma den för att det finns många spännande experiment som ibland kan
verka vara magi, men som faktiskt visar sig vara naturvetenskap när vi får reda på hur det går till.
För att addera lite extra magi till Harry Potterdagen börjar vi med ett enkelt sätt att göra sin egen
trollstav. Det går ju alltid att försöka lura någon annan att de här experimenten är magiska!

Wingardium Leviosa

Lista på lämpliga trollformler att prova (misströsta inte om du inte kan använda alla;
det kan betyda att du är mer lämpad att bli naturvetare än trollkarl)

Gör så här:
1. Ladda upp ballongen genom att gnida den mot håret eller fleecetröjan.
2. För trollstaven sakta över ballongen och uttala trollformeln (nudda inte
ballongen).
3. Blås ut bubblor ovanför dig och för ballongen mot dem.

Accio: används för att få saker att komma till dig
Aguamenti: framkallar vatten från trollstaven
Aparecium: gör osynligt bläck synligt
Bombarda: spränger saker
Evanesco: får saker att försvinna
Impedimenta: får föremål att stötas bort
Impervius: gör föremål vattenavstötande
Obliviate: förstör eller ändrar någons minne
Wingardium Leviosa: får föremål att sväva fritt

Du behöver: Färdig såpbubbelblandning med blåsare, ballong, fleecetröja eller
hår.

Hur kan det bli så här?

Evanesco
Du behöver: en 10-krona, vatten (H2O), tillbringare, 1-2 liters plastlåda för glass
eller liknande (INTE genomskinlig), en medhjälpare, dl- mått

Gör din egen trollstav

Gör så här:
1. Ställ glasslådan på ett bord framför medhjälparen. Lägg 10 kronan i mitten på
botten av glasslådan (nu ska inte 10-kronan flyttas på igen).
2. Fyll glasslådan med vatten.
3. Be medhjäparen backa bakåt så att 10-kronan precis syns helt över kanten på
lådan. Be hen stå still där.
4. Uttala trollformeln.
5. Ta ur mer och mer vatten ur glasslådan med dl måttet.

Du behöver: ätpinnar (av den sort du får gratis med hämtmat) eller motsvarande pinne i
obehandlat trä, snörstumpar i olika tjocklek, trälim eller motsvarande, svart och/eller brun
bred vattenfast tuschpenna.
Gör så här:
1. Stryk ut lim på hela pinnen.
2. Vira tätt med snöre runt limmet på den tjockare
delen; ca 5-7 cm upp. Detta blir handtaget.

Hur kunde detta hända?

3. Snurra en annan typ av snöre glesare runt pinnen högre upp. Gå åt båda håll, fast med
olika tjocka snören om du vill.

4. Lägg till extra lim där det behövs.
5. Låt torka.
6. Måla hela trollstaven med vattenfast tuschpenna. Låt torka igen!
7. Använd trollstaven när du visar experimenten för andra!

5.

Impedimenta
Du behöver: 5-krona, frys, glasflaska med smal hals, glas med vatten.
Gör så här:
1. Ställ in flaskan i frysen i minst 20 min
2. Lägg 5-kronan i glaset med vatten.
3. Ta fram flaskan ur frysen och ställ den framför dig.
4. Svinga trollstaven över flaskan och uttala trollformeln.
5. Plocka upp 5-kronan och lägg den över flaskans öppning.
6. Placera dina varma händer runt flaskan.

Aparecium

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

Du behöver: mjölk, glas, vitt papper, smala penslar eller gåspennor, ugn,
medhjälpare
Gör så här:
1. Häll upp mjölk i glaset.
2. Doppa penslar eller gåspennor (blir lite mer Harry Potter-likt) i mjölken.
3. Skriv varsitt hemligt meddelande. Visa inte medhjälparen vad det står på ditt.
4. Låt meddelandena torka.
5. Sätt ugnen på 175°C.
6. Lägg in dem i ugnen i ca 5 min. Var försiktig när du tar ut pappret!
Prova också att skicka det hemliga meddelandet till någon med brev. Tala om
hur han/hon kan framkalla det genom ett annat meddelande – t ex via sms.

Hur kunde det bli så här?
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

Nästa gång satsar vi på odling

