Gör väntan kort med
experiment varje dag!
De här nissebreven är perfekta för extra nyfikna familjer, som tycker om
att testa nya saker och som inte är rädda för lite kladd och stök. Med enkla
instruktioner och lite tillbehör blir nedräkningen till jul roligare än någonsin!
De flesta av experimenten kan barnen utföra själva, med lite handledning av
en vuxen. Några måste utföras av en vuxen, men då kan barnen vara med
och hjälpa till.
Att experimentera behöver inte vara krångligt - här krävs inga stora
förberedelser, och det mesta materialet som behövs är sånt som ni med
stor sannolikhet redan har hemma.Välj själv i vilken ordning ni vill använda
nissebreven, och handla efter vår lista så kan ni experimentera i lugn och ro.
Behöver ni mer hjälp för att förstå experimenten? Bilder och tips kommer att finnas
på vår hemsida och i våra sociala kanaler under december.
Om du vill kan du köpa en nissedörr och små tillbehör som visar var
nissen bor, men det går faktiskt bra att låta nissen bo precis var som helst.
Lämna breven där du tycker att det passar!

Hoppas att ni får en rolig jul tillsammans!
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Instruktioner till nissebreven
Att experimentera ska inte behöva vara vare sig komplicerat eller dyrt tycker vi.
Därför har vi försökt att mest använda oss av saker som de flesta redan har hemma,
i sin kyl eller sitt skafferi.
Vissa av experimenten behöver ni dock komplettera med något. För att ni som vuxna
enkelt ska kunna förbereda experimenten kommer här en lista på vad ni kommer att
behöva ha hemma:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matolja
Salt
Diskmedel
Majsstärkelse
Strösocker
Bakpulver
Russin
Vitvinsvinäger
Peppar, malen
Kanel, malen
Opoppad popcorn
2 citroner
1-2 citrusfrukter
Tre olika frukter
Karamellfärg i tre olika kulörer
Bubbelvatten
Ett kaffefilter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Två kronljus och en ljusstake
En tändare eller tändstickor
Två pappersmuggar
Ziplockpåsar 3st
En fryspåse
Kökstejp
En penna som kan skriva på plast
Några vässade blyertspennor
En tuschpenna
En ej uppblåst ballong
Gummisnoddar
En tygtrasa/bit tyg
Snöre av tyg, 3 meter totalt
Raklödder
Två glasburkar med lock
Avfallspåse i plast
Några plastflaskor med korken kvar

Hejdå från nissen

Nu är det bara att vänta en liten stund och se hur
färgen rör sig till det tomma glaset. Häftigt va?

Fyll två av glasen med vatten nästan hela vägen upp.
Häll sedan en karamellfärg i den ena, och en annan i
den andra. Se till att hälla i ordentligt med färg. Sen
tar ni de två snörbitarna och hänger ner halva biten
i vardera av de två glasen med färg, och den andra
halvan i det tomma glaset.

Ni behöver:
•
3 glas
•
Två bitar snören, ca 15cm långa
•
Vatten
•
Två olika karamellfärger

Har ni någon gång försökt flytta på något utan att
röra vid det? Det är faktiskt möjligt! Idag ska jag visa
er hur ni kan få färger att röra sig – helt av sig själva!

Flytta färg

Hejdå från nissen

Var beredda, imorrn börjar vi!

Jag har flyttat in hos er och tänkte bo här i
några dagar om jag får? Vi nissar brukar göra
så för att hjälpa till att skapa lite extra härlig
julstämning. Och jag är expert på julstämning
- och att experimentera! Så vad tror ni om att
experimentera oss hela vägen fram till julafton
tillsammans? Vågar ni?

Ni kanske undrar vem det är som har lämnat
den här lilla lappen? Det är jag, en liten
tomtenisse!

Hej!

Hejdå från nissen

Vad händer då?

Fyll glaset med vatten, men inte hela vägen upp.
Sprid ett lager kanel så att det verkligen täcker
hela vattenytan. Testa nu att sänka ner ditt finger
i kanelen och vattnet, lååångsamt. Ser du vad som
händer? Testa nu att dra upp fingret igen, lika
lååångsamt.

Ni behöver:
•
Ett genomskinligt glas
•
Kanel
•
Vatten
•
Ett finger

Jag älskar verkligen kanel. I bullar, på gröten, på
pannkakor – ja till allt! Men visste ni att man
också kan experimentera med kanel? Det är
verkligen inget dåligt experiment heller.

Kanelfinger!

Hejdå från nissen

Pssst! Egentligen kan man göra upptäckarpåsar av
det mesta: hårgele, glitter, paljetter och kanske
lite granbarr till exempel.

Häll i 3 deciliter matolja i påsen. Här måste
man få lite hjälp med att hålla i påsen. Blanda 3
matskedar vatten och några droppar karamellfärg
i en skål. Häll ner det färgade vattnet i påsen
och försök att få ut så mycket som möjligt
av luften ur påsen innan du stänger den. Sen
brukar jag tejpa fast påsen på ett bord för att
enklare kunna upptäcka.Vad tror du händer om
du trycker på de färgade prickarna? Kan du få
färgen och oljan att blandas?

Ni behöver:
•
En ziplockpåse
•
Matolja
•
Vatten
•
Karamellfärg av valfri färg
•
Eventuellt lite kökstejp

Påsar är inte bara bra om man vill spara saker,
man kan också använda dem för att upptäcka!
Extra bra om man vill slippa bli kladdig om
händerna också.

Gör en
upptäckarpåse!
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Hejdå från
nissen

Vad händer?

Blanda en flera droppar färg och en tesked
vatten i en liten flaska eller kanna.
Droppa det färgade vattnet uppe
på toppen av molnet.

Häll vatten i burken, ungefär två tredjedelar.
Spruta en stor klutt med raklödder på toppen,
nästan hela vägen upp till kanten. Det är molnet!

Ni behöver:
•
En glasburk
•
Raklödder
•
Vatten
•
Blå karamellfärg eller annan
vattenbaserad färg
•
En liten flaska eller kanna

Tänk om man kunde styra över vilket väder det
ska bli ute.Vilket väder skulle ni välja då? Idag
tänkte jag att vi skulle styra vädret, men bara i en
liten burk.

Regnmoln i en burk

Hejdå från nissen

Hur många lyckas ni gissa rätt på?

Nu är det dags att gissa – kommer era saker
flyta eller sjunka? Låt alla gissa på en sak i taget,
som ni sedan försiktigt släpper ner i vattnet.

Ni behöver:
•
Ett badkar, balja, diskho eller hink
•
Vatten
•
Fem saker som tål vatten – vad som helst,
inte bara leksaker!

En av mina favoritlekar är att se om saker flyter
eller sjunker i vatten. Man kan tro att det är en
enkel lek, men egentligen kan den vara ganska
klurig. Saker som ser ut som att de kommer att
flyta visar sig ibland vara för tunga och sjunker,
och saker som man verkligen tror kommer
sjunka kan ibland flyta.

Vill ni leka flyter
eller sjunker?

Hejdå från nissen

Skär av botten och toppen på citronen och ställ
den i en form. Tryck ner träpinnen i citronen och
gucka runt tills citronköttet är helt mosat och
häll sedan ner en rejäl skvätt diskmedel. Ta en
stor matsked bakpulver och häll ner i citronen
och rör runt, nu ska det börja bubbla! Fortsätt
fylla på med diskmedel, bakpulver och citronjuice
för bästa och längsta effekt.

Ni behöver:
•
En hel citron och lite extra citronjuice
•
En tjock träpinne eller handtaget på en slev
•
En form
•
Bakpulver
•
Diskmedel

Jag tycker att vulkaner är något av det mest
spännande som finns. Så idag ska jag lära er att
göra riktiga små vulkaner av något så enkelt som
en citron. Häng med!

Bubblande
citronvulkaner

Hejdå från nissen

Ps. Häll inte ut ooblecket i handfatet, då blir det
stopp i rören! Släng det i soporna istället.

Häll hela paketet majsstärkelse i skålen. Häll i
vatten, men bara lite i taget, samtidigt som ni
knådar runt med händerna. Ungefär hälften så
mycket vatten som majsstärkelse. När det går att
rulla ooblecken till en boll är den färdig! Men vad
händer om ni släpper bollen, och bara låter den
ligga i handen? Magiskt va?

Ni behöver:
•
Ett paket majsstärkelse
•
En skål
•
Vatten

Har ni någon gång lekt med något som både är
fast och löst på samma gång? Som ena sekunden
ser ut som en boll, för att i nästa sekund bara
glida mellan fingrarna? Om ni inte har ska ni
verkligen få testa en kul sak idag – min bästa
gegga oobleck!

Min bästa
gegga oobleck!

Hejdå från nissen

Testa nu att hälla sockerblandningarna i glaset,
en i taget. Ser ni hur de lägger sig på varandra?
Precis som en regnbåge!

Häll upp ungefär 1deciliter vatten i varje flaska.
Efter det häller ni i socker, olika mycket i de
olika flaskorna. Sist, men inte minst, färgar ni
era blandningar i olika färger med karamellfärgen.

Ni behöver:
•
Ett glas
•
Några flaskor eller kannor
•
Strösocker
•
Några olika karamellfärger

Att göra en regnbåge i glas kan vara ett av de
enklaste experimenten jag kan, men också ett av
de vackraste.

Regnbåge i glas

Hejdå från nissen

Häll vatten i formen, halva vägen upp räcker.
Sprinkla ut peppar över hela ytan – finmalen eller
grovmalen spelar ingen roll. Testa nu att stoppa
ner ditt finger i vattnet, vad händer? Testa nu
att ta en liten droppe med diskmedel på fingret
innan ni stoppar ner det igen, vad händer då?

Ni behöver:
•
En form, som exempelvis en pajform
•
Vatten
•
Peppar
•
Diskmedel

Visste ni att ni har ett magiskt pepparfinger?
Det är sant! Alla har det egentligen. Men för att
fingret ska fungera behöver ni lite saker.

Det magiska
pepparfingret
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Hejdå från nissen

Ta sen ballongen och gnugga den mot ert hår i
ungefär en minut. Sen tar ni plastringen, håller
den med båda händerna ute på kanterna, och
drar också den fram och tillbaka mot håret. Nu
gäller det: Kasta försiktigt upp plastringen i luften
och håll den delen av ballongen som ni gnuggat
mot håret under. Magi!

Börja med att blåsa upp ballongen. Sen tar ni
saxen och klipper rakt över påsen på bredden,
så att den får en rak övre kant. Sen klipper ni
en gång till på bredden, 2-3 cm under den nya
kanten, så att ni får en ring.

Ni behöver:
•
En ballong
•
En avfallspåse i plast
•
En sax

Det här kan vara ett av mina roligaste experiment, kanske för att det är ett av de häftigaste.
Att skapa ett eget flygande UFO gör man ju inte
varje dag direkt.

Svävande UFO

Hejdå från
nissen

Fyll burken eller kannan med vatten och droppa
eventuellt i lite karamellfärg. Blanda i bakpulvret
och rör runt tills det har lösts upp helt. Ta nu en
liten handfull popcorn och lägg uppe på vattnet.
Häll i vinägern och se när popcornen hoppar upp
och ner!

Ni behöver:
•
En stor genomskinlig burk eller kanna
•
Opoppade popcorn
•
5 deciliter vatten
•
2 teskedar bakpulver
•
6 teskedar vitvinsvinäger
•
Karamellfärg, men bara om man vill

Visste ni att man kan få popcorn att hoppa av sig
själva i nästan en timme? Det är helt sant! Men för
att de ska orka det behöver de lite hjälp av er.

Hoppande popcorn

Hejdå från nissen

Jag tycker det ser ut som om russinen åker hiss, vad
tycker ni?

Börja med att hälla vanligt vatten i ett av glasen.
Släpp nu ner några russin, vad händer då? Testa nu
att hälla upp ett glas med bubbelvatten och släpp
ner några russin där också, händer det samma
sak då?

Ni behöver:
•
Bubbelvatten
•
Vanligt vatten
•
Två glas
•
Russin

Det är inte bara tomtenissar och människor som
tycker att det är kul att åka hiss, det gör också
russin!

Bygg en russinhiss

Hejdå från nissen

Börja med att klippa av botten på plastflaskan,
så att ni får som en tratt. Lägg sen trasan så att
den täcker botten, och dra över en gummisnodd
så att den sitter fast ordentligt. Häll sen i lika
delar diskmedel och vatten i formen och blanda
runt. Doppa nu botten av flaskan med trasan
ner i formen, och sen blåser ni (allt vad ni har!) i
flaskans lilla hål. Blås och blås tills ni har blåst ut
en hel orm!

Hejdå från nissen

Rita ett tjockt streck med en tuschpenna en bit
upp på ena eller båda ändarna av kaffefiltret, det
behöver inte vara fint. Lägg en pinne över öppningen
på en burk och häng remsan av kaffefilter över
den. Fyll sen försiktigt på med vatten en bit upp i
burken, så att det precis når kaffefiltret men inte
kommer i närheten av strecket. Vad händer med
er färg då?

Börja med att klippa ut bort den vänstra och
högra kanten av kaffefiltret, så att det blir en
remsa kvar i mitten. Remsan ska vara vikt på
mitten, där botten är, så att den kan hängas upp
över en pinne.

Ni behöver:
•
Vatten
•
En glasburk
•
Ett kaffefilter
•
En pinne
•
En tuschpenna
•
En sax

Visste ni att de flesta färger egentligen är en
blandning av helt andra färger? Med ett enkelt
experiment kan ni lista ut vilka!

Se färgernas färger

Hejdå från nissen

Tips! Om ni vill kan ni testa att tända en liten lampa,
från exempelvis en mobil, och lägga den under
glasburken medans ni experimenterar - för ännu
häftigare effekt.

Börja med att fylla burken med ¾ vatten.
Häll i karamellfärgen och låt den blandas ordentligt.
Nu fyller ni resten av burken, nästan hela vägen
upp, med matolja. Sist, men inte minst, häller
ni i salt genom att använda det stora hålet på
saltburken.

Ni behöver:
•
Matolja
•
Salt
•
Karamellfärg
•
En glasburk med lock

Alla älskar lavalampor, eller hur? Men inte alla vet
att man enkelt kan göra en egen lavalampa hemma
med hjälp av bara några få saker.

Bygg en lavalampa

Hejdå från nissen

Testa nu att prata in i muggen!

Ta varsin mugg och ställ er så långt ifrån varandra
att snöret sträcks ut – försiktigt men ordentligt.

Tryck saxen försiktigt genom botten på en
pappersmugg så att ni får upp ett litet hål. Trä
snöret genom hålet, från utsidan av muggen och in
genom botten. Knyt en knut och tejpa fast änden
på bottens insida så att snöret sitter fast ordentligt.
Gör precis likadant med den andra muggen och
den andra änden på snöret.

Ni behöver:
•
Två pappersmuggar
•
Tejp
•
Ett långt snöre
•
En sax

Med en egen telefon kan ni prata hemlisar med
varandra utan att någon annan hör. Det är dessutom
lätt som en plätt att göra!

En egen telefon

Hejdå från nissen

Vad händer då? Magiskt va?

Testa nu att skala citrusfrukten, utan att dela den,
och lägg ner den i vattnet igen.

Fyll bunken med vatten, nästan hela vägen upp.
Nu ska ni testa att lägga i citrusfrukten med skalet
på – tror ni att den flyter eller sjunker?

Ni behöver:
•
En liten citrusfrukt, typ satsumas eller
klementin
•
En bunke eller kanna med vatten

Tror ni att en klementin flyter eller sjunker om man
lägger den i vatten? Både och faktiskt!

För det här experimentet rekommenderar jag att
ni håller till i badrummet, så slipper ni oroa er för
halkigt kladd på golvet.
Ni behöver:
•
En plastflaska
•
Diskmedel
•
Decilitermått
•
En tygtrasa
•
Gummisnoddar
•
En sax
•
En liten form

Magiska klementiner

Blås en bubbelorm
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Hejdå från nissen

Voila – ett flaskspöke som rör sig!

Börja med att klippa av botten på plastflaskan. Rita
sen ett spökansikte på plastpåsen med pennan, där
öppningen är spökets hals. Fäst spöket ordentligt,
högst upp på flaskans lilla hals med en gummisnodd
eller tejp. Sänk nu försiktigt ner spöket, rumpan
först, i vattnet.

Ni behöver:
•
En hink eller stor bunke med vatten
•
En plastflaska
•
En sax
•
En fryspåse
•
En vattenfast penna som man kan
rita på plast med
•
Gummisnodd eller tejp

Det låter kanske lite läskigt med ett flaskspöke,
men det är egentligen mest festligt, jag lovar!

Skräms med flaskspöket

Hejdå från nissen

Hur är det möjligt?

Fyll ziplockpåsen med vatten till strax över hälften.
Håll i påsen ordentligt i överkant. Tryck nu sakta en
penna igenom påsen och vattnet, så att den kommer
ut på andra sidan, men fortfarande sitter kvar. Tryck
sen igenom de andra pennorna på samma sätt.

Ni behöver:
•
Några vässade blyertspennor
•
En ziplockpåse
•
Vatten

Om man sticker hål på en påse som är fylld med
vatten, då borde ju vattnet rinna ut. Men tänk om
pennorna är vattentäta? Håll er över ett handfat
eller en bunke för säkerhets skull!

Vattentäta pennor

Hejdå från nissen

När ni är redo släpper ni taget om ballongen så
att bakpulvret rinner ner i vinägern. Var beredda,
för nu går det undan!

Börja med att hälla ner vinägern i flaskan. Rita
snögubbens ansikte på ballongen. Häll ner bakpulvret i ballongen, här kan ni behöva hjälpas
åt och kanske använda en tratt om det är svårt.
Fäst försiktigt ballongen på flaskans mynning,
samtidigt som ni håller i ballongens öppning
med två fingrar.

Ni behöver:
•
En plastflaska
•
En ouppblåst ballong
•
1 tesked bakpulver
•
2 deciliter vinäger
•
En penna som går att rita på ballonger med
•
Kanske en tratt

I det här experimentet går det undan, så är ni rädda
för spill kan ni hålla er över diskbänken.

Den levande snögubben

Hejdå från
nissen

God jul familjen och tack för
att jag fick bo här!

Tänd ljuset och låt det brinna i några sekunder.
Blås ut ljuset försiktigt. När lågan har slocknat
kommer en grå liten rökslinga leta sig upp från
veken. Testa och se vad som händer om ni nu
försöker tända den rökslingan, cirka en centimeter
ovanför veken. Det är vad jag kallar magi!

Ni behöver:
•
Ett ljus som står i en ljusstake
•
En tändare

Visste ni att man kan tända ett ljus bakochfram?
Alltså från fel håll! I det här experimentet får en
vuxen vara den som tänder ljuset, men ni kan
hjälpa till att blåsa ut.

Idag är det julafton! Och vad är mer juligt än
tända ljus?

Det magiska julljuset

Hejdå från nissen

Testa nu att skruva på locket, vad händer då? Vad
händer om ni skruvar av locket igen? Knasigt va?

Börja med att göra ett litet hål i plastflaskan, cirka
5 centimeter från botten, med hjälp av kniven. Det
här är bäst att en vuxen gör så att ingen gör sig illa.
Häll sedan på vatten i flaskan, en bra bit upp ovanför
hålet, så att flaskan börjar ”kissa”.

Ni behöver:
•
En plastflaska med lock
•
En vass kniv
•
Vatten

Låt sen smakaren smaka på alla frukter igen, men
nu med näsan helt fri – blir det någon skillnad?

Hejdå från nissen

Har ni någon gång sett en flaska som kissar? Inte?
Då ska ni få se något kul idag! Men se till att hålla er
över diskbänken eller ett handfat när ni gör det här
experimentet.

Den kissande flaskan

Mosa alla frukter och lägg i varsin skål. Försök få
dem att bli så lika som möjligt i konsistensen. Sätt
ögonbindel på den första som ska smaka. Låt nu
smakaren smaka på ett mos i taget, med näsan helt
stängd med hjälp av två fingrar, och se om hen kan
gissa vilken frukt det är.

Ni behöver:
•
Något som kan fungera som ögonbindel
•
Minst tre olika frukter
•
Tre små skålar
•
Några små skedar
•
Något att mosa med

Visste ni att man smakar minst lika mycket med
näsan som med munnen? Alltså man äter inte
med näsan, men näsan hjälper till när ni ska känna
smaker. Ska vi testa?

Smaka med näsan
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Hejdå från nissen

Nu är det bara att vänta en liten stund och se hur
färgen rör sig till det tomma glaset. Häftigt va?

Fyll två av glasen med vatten nästan hela vägen upp.
Häll sedan en karamellfärg i den ena, och en annan i
den andra. Se till att hälla i ordentligt med färg. Sen
tar ni de två snörbitarna och hänger ner halva biten
i vardera av de två glasen med färg, och den andra
halvan i det tomma glaset.

Ni behöver:
•
3 glas
•
Två bitar snören, ca 15cm långa
•
Vatten
•
Två olika karamellfärger

Har ni någon gång försökt flytta på något utan att
röra vid det? Det är faktiskt möjligt! Idag ska jag visa
er hur ni kan få färger att röra sig – helt av sig själva!

Flytta färg

Hejdå från nissen

Var beredda, imorrn börjar vi!

Jag har flyttat in hos er och tänkte bo här i
några dagar om jag får? Vi nissar brukar göra
så för att hjälpa till att skapa lite extra härlig
julstämning. Och jag är expert på julstämning
- och att experimentera! Så vad tror ni om att
experimentera oss hela vägen fram till julafton
tillsammans? Vågar ni?

Ni kanske undrar vem det är som har lämnat
den här lilla lappen? Det är jag, en liten
tomtenisse!

Hej!

Hejdå från nissen

Vad händer då?

Fyll glaset med vatten, men inte hela vägen upp.
Sprid ett lager kanel så att det verkligen täcker
hela vattenytan. Testa nu att sänka ner ditt finger
i kanelen och vattnet, lååångsamt. Ser du vad som
händer? Testa nu att dra upp fingret igen, lika
lååångsamt.

Ni behöver:
•
Ett genomskinligt glas
•
Kanel
•
Vatten
•
Ett finger

Jag älskar verkligen kanel. I bullar, på gröten, på
pannkakor – ja till allt! Men visste ni att man
också kan experimentera med kanel? Det är
verkligen inget dåligt experiment heller.

Kanelfinger!

Hejdå från nissen

Pssst! Egentligen kan man göra upptäckarpåsar av
det mesta: hårgele, glitter, paljetter och kanske
lite granbarr till exempel.

Häll i 3 deciliter matolja i påsen. Här måste
man få lite hjälp med att hålla i påsen. Blanda 3
matskedar vatten och några droppar karamellfärg
i en skål. Häll ner det färgade vattnet i påsen
och försök att få ut så mycket som möjligt
av luften ur påsen innan du stänger den. Sen
brukar jag tejpa fast påsen på ett bord för att
enklare kunna upptäcka.Vad tror du händer om
du trycker på de färgade prickarna? Kan du få
färgen och oljan att blandas?

Ni behöver:
•
En ziplockpåse
•
Matolja
•
Vatten
•
Karamellfärg av valfri färg
•
Eventuellt lite kökstejp

Påsar är inte bara bra om man vill spara saker,
man kan också använda dem för att upptäcka!
Extra bra om man vill slippa bli kladdig om
händerna också.

Gör en
upptäckarpåse!
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Hejdå från
nissen

Vad händer?

Blanda en flera droppar färg och en tesked
vatten i en liten flaska eller kanna.
Droppa det färgade vattnet uppe
på toppen av molnet.

Häll vatten i burken, ungefär två tredjedelar.
Spruta en stor klutt med raklödder på toppen,
nästan hela vägen upp till kanten. Det är molnet!

Ni behöver:
•
En glasburk
•
Raklödder
•
Vatten
•
Blå karamellfärg eller annan
vattenbaserad färg
•
En liten flaska eller kanna

Tänk om man kunde styra över vilket väder det
ska bli ute.Vilket väder skulle ni välja då? Idag
tänkte jag att vi skulle styra vädret, men bara i en
liten burk.

Regnmoln i en burk

Hejdå från nissen

Hur många lyckas ni gissa rätt på?

Nu är det dags att gissa – kommer era saker
flyta eller sjunka? Låt alla gissa på en sak i taget,
som ni sedan försiktigt släpper ner i vattnet.

Ni behöver:
•
Ett badkar, balja, diskho eller hink
•
Vatten
•
Fem saker som tål vatten – vad som helst,
inte bara leksaker!

En av mina favoritlekar är att se om saker flyter
eller sjunker i vatten. Man kan tro att det är en
enkel lek, men egentligen kan den vara ganska
klurig. Saker som ser ut som att de kommer att
flyta visar sig ibland vara för tunga och sjunker,
och saker som man verkligen tror kommer
sjunka kan ibland flyta.

Vill ni leka flyter
eller sjunker?

Hejdå från nissen

Skär av botten och toppen på citronen och ställ
den i en form. Tryck ner träpinnen i citronen och
gucka runt tills citronköttet är helt mosat och
häll sedan ner en rejäl skvätt diskmedel. Ta en
stor matsked bakpulver och häll ner i citronen
och rör runt, nu ska det börja bubbla! Fortsätt
fylla på med diskmedel, bakpulver och citronjuice
för bästa och längsta effekt.

Ni behöver:
•
En hel citron och lite extra citronjuice
•
En tjock träpinne eller handtaget på en slev
•
En form
•
Bakpulver
•
Diskmedel

Jag tycker att vulkaner är något av det mest
spännande som finns. Så idag ska jag lära er att
göra riktiga små vulkaner av något så enkelt som
en citron. Häng med!

Bubblande
citronvulkaner

Hejdå från nissen

Ps. Häll inte ut ooblecket i handfatet, då blir det
stopp i rören! Släng det i soporna istället.

Häll hela paketet majsstärkelse i skålen. Häll i
vatten, men bara lite i taget, samtidigt som ni
knådar runt med händerna. Ungefär hälften så
mycket vatten som majsstärkelse. När det går att
rulla ooblecken till en boll är den färdig! Men vad
händer om ni släpper bollen, och bara låter den
ligga i handen? Magiskt va?

Ni behöver:
•
Ett paket majsstärkelse
•
En skål
•
Vatten

Har ni någon gång lekt med något som både är
fast och löst på samma gång? Som ena sekunden
ser ut som en boll, för att i nästa sekund bara
glida mellan fingrarna? Om ni inte har ska ni
verkligen få testa en kul sak idag – min bästa
gegga oobleck!

Min bästa
gegga oobleck!

Hejdå från nissen

Testa nu att hälla sockerblandningarna i glaset,
en i taget. Ser ni hur de lägger sig på varandra?
Precis som en regnbåge!

Häll upp ungefär 1deciliter vatten i varje flaska.
Efter det häller ni i socker, olika mycket i de
olika flaskorna. Sist, men inte minst, färgar ni
era blandningar i olika färger med karamellfärgen.

Ni behöver:
•
Ett glas
•
Några flaskor eller kannor
•
Strösocker
•
Några olika karamellfärger

Att göra en regnbåge i glas kan vara ett av de
enklaste experimenten jag kan, men också ett av
de vackraste.

Regnbåge i glas

Hejdå från nissen

Häll vatten i formen, halva vägen upp räcker.
Sprinkla ut peppar över hela ytan – finmalen eller
grovmalen spelar ingen roll. Testa nu att stoppa
ner ditt finger i vattnet, vad händer? Testa nu
att ta en liten droppe med diskmedel på fingret
innan ni stoppar ner det igen, vad händer då?

Ni behöver:
•
En form, som exempelvis en pajform
•
Vatten
•
Peppar
•
Diskmedel

Visste ni att ni har ett magiskt pepparfinger?
Det är sant! Alla har det egentligen. Men för att
fingret ska fungera behöver ni lite saker.

Det magiska
pepparfingret
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Hejdå från nissen

Ta sen ballongen och gnugga den mot ert hår i
ungefär en minut. Sen tar ni plastringen, håller
den med båda händerna ute på kanterna, och
drar också den fram och tillbaka mot håret. Nu
gäller det: Kasta försiktigt upp plastringen i luften
och håll den delen av ballongen som ni gnuggat
mot håret under. Magi!

Börja med att blåsa upp ballongen. Sen tar ni
saxen och klipper rakt över påsen på bredden,
så att den får en rak övre kant. Sen klipper ni
en gång till på bredden, 2-3 cm under den nya
kanten, så att ni får en ring.

Ni behöver:
•
En ballong
•
En avfallspåse i plast
•
En sax

Det här kan vara ett av mina roligaste experiment, kanske för att det är ett av de häftigaste.
Att skapa ett eget flygande UFO gör man ju inte
varje dag direkt.

Svävande UFO

Hejdå från
nissen

Fyll burken eller kannan med vatten och droppa
eventuellt i lite karamellfärg. Blanda i bakpulvret
och rör runt tills det har lösts upp helt. Ta nu en
liten handfull popcorn och lägg uppe på vattnet.
Häll i vinägern och se när popcornen hoppar upp
och ner!

Ni behöver:
•
En stor genomskinlig burk eller kanna
•
Opoppade popcorn
•
5 deciliter vatten
•
2 teskedar bakpulver
•
6 teskedar vitvinsvinäger
•
Karamellfärg, men bara om man vill

Visste ni att man kan få popcorn att hoppa av sig
själva i nästan en timme? Det är helt sant! Men för
att de ska orka det behöver de lite hjälp av er.

Hoppande popcorn

Hejdå från nissen

Jag tycker det ser ut som om russinen åker hiss, vad
tycker ni?

Börja med att hälla vanligt vatten i ett av glasen.
Släpp nu ner några russin, vad händer då? Testa nu
att hälla upp ett glas med bubbelvatten och släpp
ner några russin där också, händer det samma
sak då?

Ni behöver:
•
Bubbelvatten
•
Vanligt vatten
•
Två glas
•
Russin

Det är inte bara tomtenissar och människor som
tycker att det är kul att åka hiss, det gör också
russin!

Bygg en russinhiss

Hejdå från nissen

Börja med att klippa av botten på plastflaskan,
så att ni får som en tratt. Lägg sen trasan så att
den täcker botten, och dra över en gummisnodd
så att den sitter fast ordentligt. Häll sen i lika
delar diskmedel och vatten i formen och blanda
runt. Doppa nu botten av flaskan med trasan
ner i formen, och sen blåser ni (allt vad ni har!) i
flaskans lilla hål. Blås och blås tills ni har blåst ut
en hel orm!

Hejdå från nissen

Rita ett tjockt streck med en tuschpenna en bit
upp på ena eller båda ändarna av kaffefiltret, det
behöver inte vara fint. Lägg en pinne över öppningen
på en burk och häng remsan av kaffefilter över
den. Fyll sen försiktigt på med vatten en bit upp i
burken, så att det precis når kaffefiltret men inte
kommer i närheten av strecket. Vad händer med
er färg då?

Börja med att klippa ut bort den vänstra och
högra kanten av kaffefiltret, så att det blir en
remsa kvar i mitten. Remsan ska vara vikt på
mitten, där botten är, så att den kan hängas upp
över en pinne.

Ni behöver:
•
Vatten
•
En glasburk
•
Ett kaffefilter
•
En pinne
•
En tuschpenna
•
En sax

Visste ni att de flesta färger egentligen är en
blandning av helt andra färger? Med ett enkelt
experiment kan ni lista ut vilka!

Se färgernas färger

Hejdå från nissen

Tips! Om ni vill kan ni testa att tända en liten lampa,
från exempelvis en mobil, och lägga den under
glasburken medans ni experimenterar - för ännu
häftigare effekt.

Börja med att fylla burken med ¾ vatten.
Häll i karamellfärgen och låt den blandas ordentligt.
Nu fyller ni resten av burken, nästan hela vägen
upp, med matolja. Sist, men inte minst, häller
ni i salt genom att använda det stora hålet på
saltburken.

Ni behöver:
•
Matolja
•
Salt
•
Karamellfärg
•
En glasburk med lock

Alla älskar lavalampor, eller hur? Men inte alla vet
att man enkelt kan göra en egen lavalampa hemma
med hjälp av bara några få saker.

Bygg en lavalampa

Hejdå från nissen

Testa nu att prata in i muggen!

Ta varsin mugg och ställ er så långt ifrån varandra
att snöret sträcks ut – försiktigt men ordentligt.

Tryck saxen försiktigt genom botten på en
pappersmugg så att ni får upp ett litet hål. Trä
snöret genom hålet, från utsidan av muggen och in
genom botten. Knyt en knut och tejpa fast änden
på bottens insida så att snöret sitter fast ordentligt.
Gör precis likadant med den andra muggen och
den andra änden på snöret.

Ni behöver:
•
Två pappersmuggar
•
Tejp
•
Ett långt snöre
•
En sax

Med en egen telefon kan ni prata hemlisar med
varandra utan att någon annan hör. Det är dessutom
lätt som en plätt att göra!

En egen telefon

Hejdå från nissen

Vad händer då? Magiskt va?

Testa nu att skala citrusfrukten, utan att dela den,
och lägg ner den i vattnet igen.

Fyll bunken med vatten, nästan hela vägen upp.
Nu ska ni testa att lägga i citrusfrukten med skalet
på – tror ni att den flyter eller sjunker?

Ni behöver:
•
En liten citrusfrukt, typ satsumas eller
klementin
•
En bunke eller kanna med vatten

Tror ni att en klementin flyter eller sjunker om man
lägger den i vatten? Både och faktiskt!

För det här experimentet rekommenderar jag att
ni håller till i badrummet, så slipper ni oroa er för
halkigt kladd på golvet.
Ni behöver:
•
En plastflaska
•
Diskmedel
•
Decilitermått
•
En tygtrasa
•
Gummisnoddar
•
En sax
•
En liten form

Magiska klementiner

Blås en bubbelorm
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Hejdå från nissen

Voila – ett flaskspöke som rör sig!

Börja med att klippa av botten på plastflaskan. Rita
sen ett spökansikte på plastpåsen med pennan, där
öppningen är spökets hals. Fäst spöket ordentligt,
högst upp på flaskans lilla hals med en gummisnodd
eller tejp. Sänk nu försiktigt ner spöket, rumpan
först, i vattnet.

Ni behöver:
•
En hink eller stor bunke med vatten
•
En plastflaska
•
En sax
•
En fryspåse
•
En vattenfast penna som man kan
rita på plast med
•
Gummisnodd eller tejp

Det låter kanske lite läskigt med ett flaskspöke,
men det är egentligen mest festligt, jag lovar!

Skräms med flaskspöket

Hejdå från nissen

Hur är det möjligt?

Fyll ziplockpåsen med vatten till strax över hälften.
Håll i påsen ordentligt i överkant. Tryck nu sakta en
penna igenom påsen och vattnet, så att den kommer
ut på andra sidan, men fortfarande sitter kvar. Tryck
sen igenom de andra pennorna på samma sätt.

Ni behöver:
•
Några vässade blyertspennor
•
En ziplockpåse
•
Vatten

Om man sticker hål på en påse som är fylld med
vatten, då borde ju vattnet rinna ut. Men tänk om
pennorna är vattentäta? Håll er över ett handfat
eller en bunke för säkerhets skull!

Vattentäta pennor

Hejdå från nissen

När ni är redo släpper ni taget om ballongen så
att bakpulvret rinner ner i vinägern. Var beredda,
för nu går det undan!

Börja med att hälla ner vinägern i flaskan. Rita
snögubbens ansikte på ballongen. Häll ner bakpulvret i ballongen, här kan ni behöva hjälpas
åt och kanske använda en tratt om det är svårt.
Fäst försiktigt ballongen på flaskans mynning,
samtidigt som ni håller i ballongens öppning
med två fingrar.

Ni behöver:
•
En plastflaska
•
En ouppblåst ballong
•
1 tesked bakpulver
•
2 deciliter vinäger
•
En penna som går att rita på ballonger med
•
Kanske en tratt

I det här experimentet går det undan, så är ni rädda
för spill kan ni hålla er över diskbänken.

Den levande snögubben

Hejdå från
nissen

God jul familjen och tack för
att jag fick bo här!

Tänd ljuset och låt det brinna i några sekunder.
Blås ut ljuset försiktigt. När lågan har slocknat
kommer en grå liten rökslinga leta sig upp från
veken. Testa och se vad som händer om ni nu
försöker tända den rökslingan, cirka en centimeter
ovanför veken. Det är vad jag kallar magi!

Ni behöver:
•
Ett ljus som står i en ljusstake
•
En tändare

Visste ni att man kan tända ett ljus bakochfram?
Alltså från fel håll! I det här experimentet får en
vuxen vara den som tänder ljuset, men ni kan
hjälpa till att blåsa ut.

Idag är det julafton! Och vad är mer juligt än
tända ljus?

Det magiska julljuset

Hejdå från nissen

Testa nu att skruva på locket, vad händer då? Vad
händer om ni skruvar av locket igen? Knasigt va?

Börja med att göra ett litet hål i plastflaskan, cirka
5 centimeter från botten, med hjälp av kniven. Det
här är bäst att en vuxen gör så att ingen gör sig illa.
Häll sedan på vatten i flaskan, en bra bit upp ovanför
hålet, så att flaskan börjar ”kissa”.

Ni behöver:
•
En plastflaska med lock
•
En vass kniv
•
Vatten

Låt sen smakaren smaka på alla frukter igen, men
nu med näsan helt fri – blir det någon skillnad?

Hejdå från nissen

Har ni någon gång sett en flaska som kissar? Inte?
Då ska ni få se något kul idag! Men se till att hålla er
över diskbänken eller ett handfat när ni gör det här
experimentet.

Den kissande flaskan

Mosa alla frukter och lägg i varsin skål. Försök få
dem att bli så lika som möjligt i konsistensen. Sätt
ögonbindel på den första som ska smaka. Låt nu
smakaren smaka på ett mos i taget, med näsan helt
stängd med hjälp av två fingrar, och se om hen kan
gissa vilken frukt det är.

Ni behöver:
•
Något som kan fungera som ögonbindel
•
Minst tre olika frukter
•
Tre små skålar
•
Några små skedar
•
Något att mosa med

Visste ni att man smakar minst lika mycket med
näsan som med munnen? Alltså man äter inte
med näsan, men näsan hjälper till när ni ska känna
smaker. Ska vi testa?

Smaka med näsan
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