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Fenomenale!
firar 30 år

Konstnärlig fika

● När någon fyller år är det vanligt att ge bort
en present men på Fenomenalens födelsedag
vill vi istället ge en present till er. Vi tycker
också att experiment är bästa kalasaktiviteten.
Så varsågoda – ett experimentpaket!

Det här behöver du:

Ett fenomenalt
4 Tepåsar
4 Pulverkaffe
4 Vatten
4 Citron
4 Papper
Det här
behöver duu:
4 Penslar
4 Färgpennor
gärna lång och sm
mal.
4 En kartong,

PAKET

Gör så här:

● Lägg åtta påsar svart te i en kopp och häll på

en halv kopp kokande vatten. Låt det svalna.
● Lägg tre teskedar pulverkaffe i en kopp och häll på
ca 2 cm kokande vatten. Låt det svalna.
● Pressa citronsaft i ett glas.
● Nu kan du försiktigt börja måla en figur med te och kaffe.
Använd penslar eller måla med fingrarna. Måla detaljer
med mer te och kaffe. Prova att måla riktigt små detaljer
med t.ex. tandpetare.
● Citronsaften kan du använda till
att göra ljusare områden i din målning.
● Om du vill kan du fylla i konturerna med färgpennor.

Vad
händer?

4 Något tungt.
4 Lim, tejp eller snöre.
4 Presentpapper och presentsnööre.

Gör så här
● Lägg en stor sten eller
något annat tungt
i kartongens ena ände.
● Sätt fast tyngden med
lim, tejp eller snöre.
● Slå in kartongen i presentpapper. Sätt på presentsnöre
så det blir ett fint paket.
● Placera den tunga delen
av paketet på bordet och låt
resten av paketet skjuta ut
över bordskanten.
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I kaffe och te finns ett kemiskt ämne
som heter garvsyra, det gör dryckerna bruna.
Citron är ett blekmedel så när du penslar på
citron på den bruna färgen så blir den ljusare.
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