POSKUS Z JAJCEM
Za poskus z jajcem potrebujete:
 Kis
 Nekaj kozarcev vode (plastičnih)
 Surova jajca

Postopek je zelo preprost. Jajce previdno postavite v kozarec in dolijte kis tako, da je jajce
popolnoma prekrito. Zdaj je na vrsti najtežji del – čakanje.
V kratkem času se bodo na povšini jajca začeli nabirati mehurčki, to so mehurčki ogljikovega
dioksida zaradi reakcije. Odstranjevanje lupine lahko traja od 2-3 dni.
Po eno dnevnem namakanju odstranite jajce iz kisa in ga nežno zdrgnite s prsti, ter ponovno
postavite v kozarček s svežim kisom
Po 2-3 dnevnem namakanju bo jajce tokrat večje kot na začetku poskusa, saj je nekaj kisa
pronicalo skozi membrano, ki je pol-propustna.
Z majhne razdalje jajce deluje kot skokica 🙂
https://www.varuska-ziva.si/category/poskusi-za-otroke/

KAKO JAJCA OBLIKOVATI V SRČEK

AKO JAJCE OBLIK

OV
Potrebujemo: posodo za kuhanje, papir za peko, škarje, lesene palčke, gumice in jajca.

Najprej jajca previdno položimo v posodo z vodo in jih kuhajmo 7 minut. Ko so jajca
kuhana, jih ohladimo v mrzli vodi. A le za minuto!

Jajca nato vzamemo iz ponve in jih obrišemo. Previdno jih tudi olupimo!

Nato s škarjami odrežemo kos peki papirja in ga nekajkrat prepognemo. Vanj položimo jajce.
Na jajce položimo tudi leseno jedilno palčko in z njo oblikujemo srce. Ne pozabimo pri
oblikovanju uporabljati tudi rok, saj mora biti dno jajca prav tako srčaste oblike. Jajce tako v
roki pridržimo približno minuto (lahko si pomagamo tudi z gumicami).

Oblikovano jajce v obliki srca nato prerežemo na polovico.
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4042

DOMAČI VULKAN
Iz slanega testa oblikujte vulkan. Za slano testo potrebujete:





1 skodelica vode
2 skodelici moke
1 skodelica soli
1 žlica rastlinskega olja

Za pripravo vulkana uporabite:
 krožnik ali pladenj






Kozarec
Žica
Živilska barva
Kis
Soda bikarbona ali pecilni prašek

Na krožnik ali pladenj postavite
kozarec z odprtino zgoraj. Kozarec
obdajte s slanim testom, da ima
obliko vulkana, na vrhu pa pustite odprto odprtino za nadaljnje sestavine. V kozarček v
vulkanu najprej vlijete barvo, nato kis do polovice kozarca, nazadnje pa dodajte zvrhano žlico
sode bikarbone ali pecilnega praška. Vulkan bo začel bruhati peno oziroma lavo v barvi, ki ste
jo dodali kisu.
http://www.minivrtec.si/enostavni-eksperimenti-za-otroke/

ČAROVNIJA S KOZARCEM VODE
Kozarec bomo napolnili z vodo in ga obrnili na glavo. Ste pripravljeni?

Potrebovali boste kozarec, vodo in list papirja. Za vsak primer si pripravite še podstavek, če se
vam poskus ponesreči. Ali pa čarajte v kopalnici nad umivalnikom.

List papirja naj bo tako velik, da prekrije odprtino kozarca.

Kozarec do roba napolnite z vodo.

Na kozarec zdaj položite list papirja in nanj svojo dlan. Papir je ostal prilepljen, voda v kozarcu.

Ko ste pripravljeni, ga obrnite na glavo in počasi spustite dlan. Čiribu čiriba! Čarovnija!

https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2648

SKRIVNO VOHUNSKO SPOROČILO
Ste danes morda kaj vohunsko razpoloženi?
Ste za to, da ustvarimo skrivnostno sporočilo, ki ga bodo znali prebrati le izbranci?

Potrebovali boste prozorno plastično ali stekleno ploščico, list papirja, flomaster in lepilo. In
še skrivnostni predmet, ki razvozla uganko :)

Na ploščico najprej napišite sporočilo. Izrežite list papirja in z njim prekrijte sporočilo.

Zdaj sporočilo pokažite prijateljem, ki naj ga poskusijo prebrati. Namig: sporočilo bo težje
prebrati, če bo zapisano s pisanimi črkami.

Tistim prijateljem, za katere želite, da preberejo sporočilo, izdajte skrivnost. oziroma
skrivnostni predmet, ki je ogledalo. V ogledalu sta namreč desna in leva stran zamenjani in
tako je branje z njegovo pomočjo mačji kašelj. Za tiste seveda, ki poznate skrivnost.
https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/4995

UPOGNIMO VODNI CUREK
Danes se bomo naučili enostaven poskus, s katerim boste navdušili prijatelje.

Za izvedbo poskusa potrebujemo zelo "zahtevne" pripomočke: pomivalno korito s pipo, balon
in pulover ali brisačo.

Balon napihnemo in ga podrgnemo ob pulover oziroma brisačo.

Balon počasi približamo vodnemu curku, kjer nastane čarovnija: ko balon podrgnemo ob pulover in
ga nato približamo vodnemu curku, se vodni curek ukrivi.

Natančen prikaz, kako to izgleda, je na voljo na https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/3726.

