
  

EkspErimEntEr mEd ting du har på kjøkkEnEt

aktivitEtEr til aks

     
LAGE VULKAN
Elevene lager sin egen vulkan.  
Klarer vi å lage et vulkanutbrudd? 

Dette trenger du: 
 ▪ Plastelina
 ▪ Bakepulver
 ▪ Eddik
 ▪ Kopper
 ▪ Teskje
 ▪ Rød konditorfarge

Elevene utforsker egg i eddik.  
Er det mulig å ta av skallet uten å 
koke egget?
 
Dette trenger du: 

 ▪ Glass
 ▪ Eddik
 ▪ Egg
 ▪ Lommelykt

 
NAKENT EGG

Elevene lager såpebobler ved å 
måle opp og blande ulike ingredi-
enser. Vi utforsker mengdeforhold. 

Dette trenger du: 
 ▪ Bøtte
 ▪ Vann
 ▪ Desilitermåler
 ▪ Zalo
 ▪ Glyserol
 ▪ Spiseskje
 ▪ Ståltråd og piperensere

 
LAGE SÅPEBOBLER
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Luft i bevegeLse

Aktiviteter tiL Aks

   
EGGEFALLSKJERM
Klarer vi å slippe et egg to meter 
over bakken uten å knuse det?

Dette trenger du: 
 ▪ Plastpose eller ballong
 ▪ Pappkopp
 ▪ Hyssing
 ▪ Dopapir
 ▪ Tape

 ▪ Egg

Hva er likheten mellom et helikop-
ter og et lønnefrø? Vi sjekker det 
ut. 
 
Dette trenger du: 

 ▪ Saks
 ▪ Papir med helikoptermal
 ▪ Binders eller tape

 ▪ En liten gjenstand med litt 
tyngde

 
PAPIRHELIKOPTER
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SanSene

aktiviteter til akS

      
FOTBALL MED TUNNELSYN
Hva er sidesyn og hva skjer hvis 
sidesynet blir borte? 

Dette trenger du: 
 ▪ Papirkopper
 ▪ Saks
 ▪ Strikk

La oss utforske smakssansene ved 
å lage vår helt egen brusoppskrift.

Dette trenger du: 
 ▪ Kopper
 ▪ Teskje
 ▪ Vann
 ▪ Sukker
 ▪ Kanel
 ▪ Natron
 ▪ Sitronsyre
 ▪ Ulike smaksessenser

 
LAGE BRUS

Hva skjer med luktesansen vår hvis 
vi tar bort synssansen? 
 
Dette trenger du: 

 ▪ Noe som kan bindes foran øyene
 ▪  Skåler til å ha matvarene oppi
 ▪ Ulike matvarer

 
LUKTTEST
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Småkryp og blomSter 
Aktiviteter til AkS

      
INSEKTSHOTELL
Elevene lager hotell til alle bier, 
humler og veps. 

Dette trenger du: 

 ▪ Blader

 ▪ Kvister

 ▪ Hyssing

Vi fanger og utforsker insekter. 
 

Dette trenger du: 

 ▪ Rømmebeger

 ▪ Spade

 ▪ Planke eller kvister

 ▪ Matrester som puttes oppi 
fellene

 ▪ Forstørrelsesglass

 
INSEKTSFELLER

Vi lager ekte kunstverk av blomster 
og blader fra naturen. 

 
Dette trenger du: 

 ▪ Blomster og blader

 ▪  Lamineringsark og 
lamineringsmaskin

 ▪ Ark

 ▪ Saks

 ▪ Lim

 
LAGE BLOMSTERBILDE
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Vi får ting til å beVege seg

AktiViteter til Aks

  
 
SUGERØRSRAKKET
Vi lager raketter og utforsker luft-
trykk. Hvor langt kan vi skyte en 
rakket?
 
Dette trenger du: 

 ▪ Sugerør

 ▪ Ark

 ▪ Saks

 ▪ Tape

 ▪ Blyant

Hva er en katapult og hva kan vi 
bruke den til? Vi sjekker det ut!
 

Dette trenger du: 

 ▪ Store ispinner

 ▪ Strikker

 ▪ Plastskje

 
KATAPULT
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