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Modellexperiment:
Experiment och grafer med gula lappar.
Tre små raketer
Du behöver: tre burkar med lock
en brustablett
häftmassa
varmt och kallt vatten
tidtagarur (mobiltelefon)
Sätt en liten bit häftmassa på insidan av burklocken.
Kläm fast en brustablett i varje lock.
Gör resten utomhus!
Fyll burkarna till 1/3 med kallt, ljummet resp. varmt vatten.
Tryck fast locken hårt och ställ burkarna på ett fast underlag.
Var beredd med tidtagningen …Säg KLARA……..FÄRDIGA……GÅÅÅÅ
Vänd sedan på burkarna och anteckna tiden för det som händer. Rita graf.
http://www.hanper.se/video/komma-igang/tre-plastburkar-med-lock/
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Science and Music
Så här tillverkar du ”instrumenten”. Kapa 20 mm elrör enligt tabellen.
Den som i ”noterna” är markerad 1´blir då hälften så lång som 1
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Liten sång för plaströrs-orkester
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Smakprov Mattedetektiverna och Mattespanarna finns på liber.se
Länk till TV-serien Kemi-nästa http://www.ur.se/play/160049
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