Halloween och
kemi med Navet
Den här gången kombinerar vi två områden som vi gillar extra
mycket – nämligen firandet av Kemins dag och Halloween!
Det finns få saker som är så bra tillsammans som riktigt
kul kemiexperiment och monster, spöken och zombies inför
Halloween.

Kemins dag återkommer varje år
och har som målsättning att väcka
och sprida intresset för kemi. Den firas med massor av
spännande aktiviteter i skolor och på olika science center.

Kletiga Spöken

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

Mystiska pumpor
Du behöver: torkad gurkmeja (finns i kryddhyllan),
bikarbonat, citronsyra, varmt vatten, vitt hushållspapper,
tsk- msk- och dl -mått, skål av metall eller glas (obs! ej plast
eftersom gurkmejan färgar plasten lite för bra), sked, tidning,
pensel, 2 små glas
Gör så här:
1. Mät upp 1 msk gurkmeja i skålen. Blanda ut med 5 dl
kokande vatten. Låt svalna lite.
2. Lägg ner flera bitar av hushållspapper i den gula vätskan
en liten stund.
3. Ta upp pappret och lägg på tidning för att torka.
4. Lös upp 1 tsk bikarbonat i 1 dl vatten (H2O). Doppa
penseln i lösningen och måla en pumpa på ditt
färgade papper. Prova även att blöta ner din hand med
bikarbonatlösningen och trycka handflatan mot det färgade
pappret.

Du behöver: strösocker, potatismjöl, vatten (H2O), liten skål, kastrull, sked, spis, vitt
hushållspapper eller servett, ballonger, pensel, tallrik, snöre, sax, glas, mörk penna
Gör så här I (spökklister):
1. Blanda 2 dl vatten (H2O) och ½ dl socker i kastrullen. Koka upp på spisen.
2. Blanda 1,5 msk potatismjöl med 2 dl kallt vatten (H2O) i skålen. Rör!
3. Dra av kastrullen från plattan och blanda i potatismjölsblandningen.
4. Sätt tillbaka kastrullen på plattan och värm tills det nästan kokar igen. Rör
noggrant hela tiden!
5. Dra av från plattan och låt svalna lite (om du förvarar klistret i en burk med lock
håller det mer än en vecka i kylskåpet)
Hur tror du det kan komma sig att klistret blir så kletigt?
Gör så här II (spöktillverkning):
1. Blås upp några ballonger till ca 5 cm i diameter.
2. Klipp en kvadratisk bit av hushållspappret och lägg det på tallriken.
Pensla med tapetklister.
3. Lägg det kletiga pappret över ballongen och knyt en lös knut runt så att pappret
formas till ett spöke.
4. Låt torka.
5. Smäll ballongen så att den lossnar. Måla mörka ögon på spöket.
Gör gärna många spöken så att du kan använda dem som bordsdekorationer till
Halloween.

Zombieutbrott

Hur kunde det bli så här?

Du behöver: pappersmugg, vatten (H2O), bikarbonat,
vinäger, diskmedel, karamellfärg, stor tallrik, vattenfast
tuschpenna, liten vass kniv, msk-mått

5. Lös upp ½ tsk citronsyra i 1 dl vatten (H2O).

Gör så här:

Varför blev det på det här sättet?

2. Skär ut hål för ögonen och munnen i muggen. Ställ
muggen på tallriken.

6. Skölj av penseln och doppa den sedan i
citronsyralösningen istället. Måla lösningen över din pumpa
eller ditt handavtryck.

Prova gärna att göra samma sak som ovan, men använd en
gul wettex-disktrasa istället. Då kan du gå vidare med att
skölja ur den efter punkt 6. Vad händer då när den har torkat
en stund?

1. Rita ansiktet av ett riktigt läskigt monster eller en zombie
utanpå muggen. Gör munnen och ögonen stora!

3. Häll i 1 msk diskmedel, 1 msk bikarbonat och den
karamellfärg du vill ha i muggen. Blanda runt lite.
4. Fyll på med 2-3 msk vinäger.
Varför blev det så?

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 blir det historisk matematik...

