גוף האדם
מידע חשוב
הורים יקרים,
ילדים סקרנים וצמאים לידע ,ותמיד משתוקקים ללמוד אודות העולם ולהבין את הסביבה שלהם.
ערכה זו יאפשר אפילו לילדים בני חמש לערוך ניסויים מרתקים .עריכת ניסויים ,תדהמה ומשחק
מתחברים יחד ,כך שתהיה תמיד כמות הנאה טובה בתהליך הלמידה .כבונוס ,החוקרים הצעירים
יפתחו הבנה טובה יותר לגבי הגוף שלהם ,וההנאה שלהם ממחקר מדעי תתעורר.
הניסויים פשוטים וקלים לביצוע ,אולם הם אינם ניתנים לביצוע לחלוטין ללא עזרתכם .תמכו
בחוקרים הקטנים שלכם ,כיוון שהסקרנות וההבנה של הילדים לעתים קרובות מפותחות בצורה
טובה יותר מהמיומנות הידנית שלהם .ואם משהו לא עובד נכון מיד ,עודדו את הילד שלכם לתת
לזה ניסיון נוסף.

במידה וניסוי מסוים מסומן בסמל זה ,תידרשו שהניסוי ייערך בצורה בטוחה
ומאובטחת.

סמל זה מפנה אתכם לעמוד המתאים בכרטיס האקורדיון :בן /בת ,אברים,
שלד ,שרירים ,זרמי דם.
תעזרו לילדכם למצוא אזור מואר היטב שתוכלו לסבול שיהיה קצת מבולגן ,שם הוא או היא יוכלו
לערוך את הניסויים בשקט .ובדיוק כמו עם מחקר אמיתי ,זה תמיד רעיון טוב ללבוש בגדים ישנים
שלא אכפת לכם שיתלכלכו מעט .אנו ממליצים גם להכין את כל החומרים מראש וזאת על מנת
למנוע צורך לקום ולסדר משהו באמצע ניסוי.
ערכת ניסויים זו תוכננה תוך חשיבה על חוקרים
צעירים ,כך שהתיאורים וההסברים נשארו
פשוטים וקלים .עליכם להתמודד ביחד אתם
ולהקריא להם בקול רם את ההנחיות כך שהוא
או היא יוכלו לערוך את הניסוי בעצמו או בעצמה
תוך הבנה טובה לגבי המטרה שלו.
קו אחיד

חתך

הדבקה

מספריים
משטח אזור ורוד עם
נקודות

אנו מקווים שתהנו מאוד ותערכו ניסויים
מוצלחים!

תכולת הערכה

כל החומרים שאינם
כלולים בערכה זו
מסומנים בסמל
,תחת הכותרת
"תזדקקו ל"...
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תזדקקו גם לדברים הבאים :נייר דבק ,דבק ,עיפרון ,מספריים ,כף ,סכין ,קרש חיתוך,
צלחת ,מאזניים ,קמה מידה ,תמונה ,מטלית לכיסוי עיניים ,כפפות ,קוביות משחק ,כיסא,
אפשרות לכיסא מסתובב ,כריות ,מגוון מצרכי מזון (למשל :אורז ,אטריות ,שיבולת שועל,
סוכר ,תבלינים ,תה ,תפוח ,לחם ,גבינה ,תרד ,גזר ,סלק ,תירס ,מצרכי מזון חמים וקרים.

גוף האדם
תוכן עניינים
ילדים יקרים!
האם אתם רוצים לחקור את החושים שלכם
וללמוד אודות גוף האדם בתהליך? אם כן
בואו ונתחיל זאת בעזרת הניסויים המדהימים
שבערכה זו!
ההורים שלכם ישמחו לסייע לכם לאסוף את
הדברים הנוספים שיתכן ותזדקקו להם עבור
כל ניסוי ,בצעו על שלב של הניסוי וקראו את
ההסברים לאחר מכן .וודאו שאתם נוהגים
בהתאם להנחיות .אל תרגישו תסכול במידה
ומשהו אינו עובד בהתאם לצפוי :זהו חלק
חשבו בתחום המדע!
בואו נתחיל את הניסויים שלנו על ידי הנבטת
זרעי גרגרים! תהנו!

מילה להורים.......................
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תכולת הערכה......................
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תוכן עניינים..........................
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זה אתם6 ..................
מספר ניסויים שכולם קשורים אליכם

הקשיבו!......................
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האוזניים ,תחושת הקול ורעשי הגוף

הביטו..............................

18

העיניים ,הריאות והקיבה

הרגישו את זה!24 .........
העור וחוש המגע
הריחו וטעמו את זה!30 ....
הפה והאף וחוש הטעם והמגע

אל תיפלו!34 ................
תחושת שיווי המשקל

ביצוע תעלולים............
אשליות אופטיות ותעלולים גופניים
אחרים

42

התחברו לחושים
שלכם והכירו אותם

גוף האדם
מבוא
מצאו את כרטיס המידע אודות
מערכות הגוף המקופל כמו
אקורדיון בתוך הערכה שלכם.

.1
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.4
.5

 2לוחות אלה מציגים את
המבנה האנטומי החיצוני של
זכרים ונקבות.
האברים הפנימיים המרכזיים
של הגוף מאפשרים לגוף
לנשום ,לעכל מזון ,להזרים
דם מסביב ועוד.
מערכת השרירים מאפשרת
לנו לזוז.
מערכת השלד היא המסגרת
המבנית של הגוף.
מערכת הדם מעבירה חמצן
וחומרים מזינים לכל הגוף.

ניסוי מספר 1

אני במראה
תזדקקו לדברים הבאים

דבק

קלפו את סרט ההגנה

מה קורה?
החזיקו את המראה מלפני האף שלכם והביטו בדמות שבמראה :זה אתם!
כיצד אתם נראים? הסתכלו על השיער שלכם ,על העיניים שלכם ועל הגבות
שלכם ,האף שלכם ,הפה שלכם ,השיניים שלכם ,העור שלכם .כל אדם ייחודי
– וכולם נראים שונים האחד מהשני! רק תאומים זהים נראית כמעט בדיוק
אותו הדבר.

זה אתם!
ניסוי מספר 2

טביעת אצבע
תזדקקו לדברים הבאים

המשיכו לשפשף
את האצבע שלכם
על הגיר עד שהיא
הופכת לממש
לבנה מאבק
הגירים.

האם ידעתם?
המשטרה עושה שימוש בטביעות
אצבע לפתרון פשעים רבים.
במידה ומומחים לזירות
הפשע מצליחים לאתר
טביעות אצבע,
באפשרותם לעשות בהן
שימוש לזיהוי הפושע.

מה קורה?
זוהי טבעית האצבע שלכם – ויש רק טביעת אצבע אחת כמו זו
בכל העולם! אפילו לתאומים זהים אין טביעות אצבע זהות.
לכל אחת מעשר האצבעות שלכם יש טביעת אצבע שונה – ראו
זאת בעצמכם!

מעורב

שרוך

לולאה

קשת

הסוג השכיח ביותר הוא סוג הלולאה .הדפסי קשת במידת מה שכיחים פחות.

גיליון טביעות
אצבע מניסוי 2

ניסוי מספר 3

הפרופיל שלכם

מראה מניסוי 1

תזדקקו לדברים
הבאים

משקל

עיפרון
עוזר

נייר
דבק

דבק

תמונה או ציוד של עצמכם

מספריים
סרט מידה

בחרו בטביעת האצבע עם המראה הטוב
ביותר והדביקו אותה לפוסטר הפרופיל!

זה אתם!

מה קורה?
מלאו את הרשימה ,תוך שאתם
מבקשים ממתבגר או מאח או אחות
גדולים יותר לסייע לכם במידת הצורך.
באפשרותכם גם להדביק על תמונה או
ציור אחר שלכם .כאשר הכול מוכן ,יהיה
בידכם תיאור טוב לגבי המראה שלכם –
הידוע גם בשם פרופיל.
לא צריכה להיות לכם בעיה כלל במציאת
מקום נחמד לתלות בו את הפוסטר שלכם!

האם ידעתם?
המשטרה עושה גם כן שימוש בפרופילים למציאת פושעים .אלו הם
"הפוסטרים הגדולים של מבוקשים" עליהם מופיעה תמונה ואת כל המידע
שקיים אודות האדם שהם מחפשים אחריו .המשטרה מקווה שמישהו יזהה
את הפושע ויוכלו לספק מידע לגבי היכן למצוא אותו.

ניסוי מספר 4

פעימות לב
תזדקקו לדברים
הבאים

ניסוי בונוס:

השתמשו בסטטוסקופ על מנת
להקשיב לצלילי הלב שלכם .לאחר
מכן הפכו את שעון החול על פיו וקפצו
בחדר עד שכל החול נגמר – לאחר
מכן הקשיבו ללב שלכם שוב בעזרת
הסטטוסקופ .האם פעימות הלב
מהירות יותר או איטיות יותר מקודם?

הקשיבו!

מה קורה?
צינור ההאזנה שלכם מוכן! באפשרותכם לעשות בו שימוש על מנת להאזין
לחלק הפנימי של הגוף שלכם שם תמצאו הרבה יותר רעשים
ממה שאי פעם דמיינתם .אתם קרוב
לוודאי יודעים אודות צינורות האזנה
מהביקורים שלכם אצל הרופא ,בקטרה לו
בשם סטטוסקופ ועושה בו שימוש לשם
האזנה ללב שלכם ולקולות הנשימה
שלכם במהלך עריכת בדיקות רפואיות.

האם ידעתם?
צליל הפעימות הרך שזה עתה שמעתם הוא קצב הלב שלכם .הלב הינו שריר,
בגודל של אגרוף היד שלכם בערך ,ויש לו תפקיד מאוד חשוב למלא :הוא
שואב דם בכל הגוף שלכם – לראש ,לקצות האצבעות וכל הדרך עד לקצות
אצבעות כפות הרגליים שלכם .הדם שומר על כך שלגופכם יהיה תמיד חמצן
וחומרים מזינים.
החמצן כלול באוויר אותו אתם
נושמים פנימה דרך האף
שלכם ,ומהריאות שלכם נכנס
לתוך הדם שלכם .החומרים
המזינים מגיעים מהמזון
שאתם אוכלים ,ועוברים לדם
שלכם מהמזון המעוכל לתוך
המעיים שלכם.

ניסוי מספר 5

בטן מקרקרת
תזדקקו לדברים
הבאים

סטטוסקופ מהניסוי
האחרון

מה קורה?

ניסוי בונוס:
אלו סוגי קולות נוספים אתם
יכולים לשמוע שגופכם מייצר?
שימו לב וצרו רשימה!

ישנם כל מני דברים שקורים בתוך הקיבה
שלכם ,גם כן! מה שאתם שומעים הם
רעשים שנוצרים בזמן עיכול .ברגע שמזון
עובר דרך הגוף שלכם ומתפרק לחתיכות
קטנות יותר ויותר והופך לדברים שגופכם
זקוק להם ,גזים ובועות אוויר נוצרים – כך
שלחלוטין טבעי שתשמעו צלילי קרקור
ושקשוק בבטן שלכם! הקיבה שלכם
רוטנת גם כשהיא ריקה .היא ממשיכה
לעבוד כל הזמן ,וכאשר לא נשאר אוכל
בתוכה ,היא עדיין עובדת על אוויר!
בשלב זה תשמעו אותה מקרקרת.

הקשיבו!
ניסוי מספר 6

רעשן
תזדקקו לדברים הבאים

דבק
מילוי לרעשן
אטריות

אורז
קוביות קטנות

לחצו עם
האצבעות שלכם
במשך דקה

אין לאטום צד זה בדבק .פשוט החזיקו אותו
סגור בעזרת גומייה .כך ,באפשרותכם למלא
את הרעשן שלכם בדברים שונים על מנת
לבחון את הצליל.

מה קורה?
הרעשן שזה עתה יצרתם מפיק צלילים – כפי שתוכלו לשמוע בעזרת האוזן שלכם.
חזק או חלש ,גבוה או נמוך ,ארוך או קצר? האוזניים שלכם מעבירות מידע אל המוח
שלכם – שבתוך המוח שלכם ,המידע נאמד :אהה ,רעשן! ברגע שהאוזניים שלכם
שומעות קול גבוה של בת ,המוח שלכם יכול להגיד :האם זו חברה שלכם או ילדה
אחרת? במידה ונשמע קול גברי עמוק יותר המוח שלכם יידע אם מדובר באבא
שלכם או לא .האוזניים שלכם שומעות את הצלילים ,אולם על מנת להבין אותם אתם
זקוקים למוח שלכם.

הקשיבו!
ניסוי מספר 7

מחבואים
תזדקקו לדברים הבאים
רעשן מהניסוי האחרון

עוזר
מטפחת לעיניים
כיסא

מה קורה?
יש לנו מזל ,יש לנו שתי אוזניים ולא אחת! כך ,באפשרותנו לא רק לשמוע
צליל ,אלא באפשרותנו להגיד גם מאיפה הוא מגיע .אם הוא מגיע משמאל,
אז הוא מגיע לאוזן שמאל מוקדם יותר מאשר לאוזן ימין – טיפונת יותר
מוקדם ,אבל לרוב זה מספיק!

ניסוי מספר 8

זיכרון צלילים
תזדקקו לדברים הבאים

סוכר

שיבולת

אפונה
שחקן נוסף

למשל :מלח

אורז
מטפחת
לעיניים

למשל :אורז

אטריות
כף

למשל :אטריות

הקשיבו!

כאשר אתם מנערים את המכלים,
החזיקו אותם תמיד בין האגודל לאצבע
המורה .כך ,הם יישארו סגורים היטב.

מה קורה?
למרות שכיסיתם את העיניים שלכם ,תוכלו למצוא התאמות – הסתמכו על
האוזניים שלכם! הכול צריך להיות שקט כך שתוכלו להאזין בקפידה .אלו
מכלים נשמעים אותו דבר – אולי יוכלו אף לומר מה הם מכילים!

טיפים למשחק זיכרון הצלילים:

•
•
•

•

התחילו עם  3צמדי צלילים הנשמעים
שונה למדי האחד מהשני.
קל מדי? מלאו את המכלים בדברים
שונים וקחו  3צמדים די דומים.
השתמשו בשעון חול על מנת להפעיל
מרוץ כנגד הזמן :האם זיהיתם  3צמדים
לפני שכל החול נגמר?
עבור שחקנים מתקדמים :במקום לנער
את המכלים בעצמכם ,בקשו ממישהו
אחר לעשות זאת .זה קשה יותר ,כיוון
שלא תהיה באפשרותכם להרגיש את
משקל המכלים.

ניסוי מספר 9

ריאות מלאות אוויר
תזדקקו לדברים הבאים

דבק
נייר דבק

על מנת להפעיל
את מד זרם
השיא ,על הילד
לשאוף בעזרת
פרץ אוויר חזק
וקצר .בעת
נשיפת האוויר
החוצה לאט
וברכות ,שום דבר
לא יקרה!

מה קורה?
תשאפו אוויר עמוק לתוך הריאות .תרגיש כיצד כלוב בית
החזה שלעולה .לאחר מכן ,בנשימה אחת ,נשפו את האוויר
לתוך מד זרם השיא .כעת הסתכלו עליו – הוא מראה באיזו
מהירות האוויר יצא מהריאות שלכם ,אשר תואמת לכמות
האוויר הזורם דרך הריאות שלכם.

הביטו!
ניסוי בונוס:
השתמשו בסטטוסקופ על מנת
להאזין לקולות הלב שלכם .לאחר מכן
הפכו את שעון החול על פיו וקפצו
בחדר עד שכל החול נגמר -ולאחר
מכן האזינו ללב שלכם שוב בעזרת
הסטטוסקופ .האם פעימות הלב
מהירות יותר או איטיות יותר מקודם?

האם ידעתם?

קנה
הנשימה

אוויר
נשאף

ריאות

הריאות שלכם נראות כמו
עץ בעל ענפים דקים
מבפנים .מסתבר שזה מאד
פרקטי כיוון שהוא יוצר
משטח גדול המאפשר לגז
להגיע מהאוויר לתוך הדם
ולהפך מזה .בזמן שאתם
נושמים פנימה ,חמצן מגיע
מהאוויר לתוך הגוף שלכם,
שם הדם שלכם לוקח אותו
לכל התאים בגוף .החמצן
דרוש על ידי התאים על מנת
לייצר אנרגיה .בתהליך זה,
מיוצר פחמן דו חמצני,
המהווה פסולת שיש
להרחיק מהגוף .הדם לוקח
את הגז הזה לתוך הריאות,
שם הו ננשף שוב החוצה.

ניסוי בונוס:
החזיקו את המראה קרוב לפה שלכם ונשפו עליה .מה קורה? גם בניסוי
זה ,אתם רואים משהו שבדרך כלל נסתר מעיניכם :הנשימה שלכם .כיוון
שהאוויר שאתם נושפים מכיל אדי מים ,המראה מתמלאת בערפל .בחורף,
כאשר האוויר קר ,הנשימה שלכם הופכת לנראית לעין :כאשר אתם
נושמים דרך הפה ,עננים לבנים של אדים נפלטים החוצה.

ניסוי מספר 10

בלש שירותים
תזדקקו לדברים הבאים
תירס

גזרים

סלק

תרד

שירותים

תרד

פרק זמן של יממה

גזר

תירס

סלק

הביטו!
מה קורה?
כל דבר שאתם אוכלים עובר דרך הגוף שלכם ונמצא שם
בשימוש .בדרך ,חומרים מזינים נלקחים ממוצרי המזון ,ומה
נשאר היא הצואה .לבטח שמתם לב לכך שזה לא תמיד
נראה אותו הדבר .הסתכלו על מה שבתוך האסלה!
לפעמים הצבע משתנה מעט – בהתאם למה שאכלתם
קודם לכן .סלק יהפוך את הצואה שלכם לצבע אדמדם,
תרד יהפוך את הצואה לצבע ירוק וגזר יהפוך אותה לצבע
חום בהיר או כתום .ולפעמים – אם לא לעסתם את האוכל
מספיק זמן – תוכלו אפילו לראות חתיכות שלמות של אוכל
בצואה .זה יכול לקרות עם תירס ,גרעיני חמנייה או אגוזים,
למשל.

האם ידעתם?
מזון לעוס

קנה
נשימה
קיבה

מעי גס

מעי דק

הריאות שלכם נראות כמו עץ בעל ענפים
דקים מבפנים .מסתבר שזה מאד פרקטי
כיוון שהוא יוצר משטח גדול המאפשר לגז
להגיע מהאוויר לתוך הדם ולהפך מזה.
בזמן שאתם נושמים פנימה ,חמצן מגיע
מהאוויר לתוך הגוף שלכם ,שם הדם
שלכם לוקח אותו לכל התאים בגוף.
החמצן דרוש על ידי התאים על מנת לייצר
אנרגיה .בתהליך זה ,מיוצר פחמן דו
חמצני ,המהווה פסולת שיש להרחיק
מהגוף .הדם לוקח את הגז הזה לתוך
הריאות ,שם הו ננשף שוב החוצה.

ניסוי מספר 11

אתגר בעיניים עצומות
הבאים
תזדקקו לדברים
תזדקקו ל
כיסוי
לעיניים

בלי עיניים ו 2-ידיים

עין  1ויד 1

 2עיניים ו 2-ידיים

מה קורה?
בנו מגדל עם ששה מכלים .ראשית ,עשו זאת עם שתי ידיים ושתי עיניים פתוחות.
פשוט ,נכון? לאחר מכן נסו זאת עם יד אחת תוך כיסוי של עין אחת בעזרת היד
השנייה שלכם .פעולה זו תהיה קשה יותר לביצוע ,מכיוון שאנחנו זקוקים לשתי
עיניים עבור תפיסת עומק .כיוון שהעיניים שלכם ממוקמות קרוב האחת לשנייה
בחלקים שונים בפנים ששלכם ,כל עין רואה את המכל מנקודת מבט מעט שונה.
למעשה – למרות שאינכם מבינים זאת – אתם מסתכלים על שתי תמונות ,בהן
יכול המוח שלכם לעשות שימוש על מנת להחליט על המרחק למכלים .אם רק עין
אחת פתוחה ,קשה יותר לתפוס באיזה מרחק ממוקמים המכלים .לבסוף ,נסו
לבנות מגדל כשהעיניים שלכם מכוסות .הדבר ייתן לכם רעיון לגבי איך אדם עיוור
מרגיש :עליהם להסתמך רק על החושים האחרים שלהם.

זוכרים את משחק המחבואים? באפשרותכם להאזין גם
עם אוזן אחת ,אולם שתי אוזניים עוזרות לכם לדעת את
הכיוון ממנו צליל מגיע .העיניים שלכם הן כמו האוזניים
שלכם – יש לכם שתי אוזניים כמו שתי עיניים! על מנת
לראות ,מספיקה עין אחת ,אולם על מנת להעריך מרחקים
אתם זקוקים לשתי העיניים.

ניסוי בונוס:
תנו לאדם מבוגר לכסות לכם
את העיניים ולהוביל אתכם
בעזרת ידכם – ברחבי
הדירה ,ברחבי הבית ,בחוץ
להליכה .המוביל שלכם
יצטרך לתת לכם הוראות
מדויקות :האם יש מכשול
בנתיב שלכם? האם יש
מדרגות? היכן הנתיב נהיה
צר יותר? היכן הנתיב תלול
או חלקלק? באיזו מהירות
עליכם ללכת ומתי עליכם
לעצור?

ניסוי מספר 12

לראות עם הידיים
תזדקקו לדברים הבאים

עצמו את העיניים
שלכם

פתחו את העיניים
שלכם

הרגישו את זה!

מה קורה?
עיניים עצומות! נסו להשתמש רק באצבעות שלכם
על מנת להבין מהי הצורה שלפניכם .בשביל מישהו
שמסוגל לראות ,המשימה אינה כל כך פשוטה –
כיוון שחוש המישוש של אותו אדם תורגל מעט מדי,
ואינו מיומן באותה מידה כמו זה של אדם עיוור.

האם ידעתם?
אנשים עיוורים מסוגלים לקרוא
בעזרת האצבעות שלהם .הם עושים
שימוש בכתב עיוורים שהומצא על
ידי הצרפתי לואי ברייל – ולכן
קוראים לכתיבה זו בשם כתב ברייל
מערכת האותיות מורכבת משש נקודות הדחוסות לתוך הנייר בעזרת מכונה מיוחדת .כל אות
באלף בית מיוצרת משילוב שונה של ששת הנקודות האלה.
כאשר אדם עיוור מזיז את
האצבעות שלו על פני הנייר,
הוא יכול להרגיש את
האותיות .אם תשימו לב,
תבחינו בכתב ברייל בכל
מקום – לדוגמא ,על אריזות
של תרופות ועל לחצנים של
מעליות.

ניסוי בונוס:
הרכיבו כפפות ונסו לזהות את הצורות .האם
זה עובד?

ניסוי מספר 13

מבחן דגדוגים
תזדקקו לדברים הבאים

עוזר

הרגישו את זה!

מה קורה?
האם העוזר שלכם דגדג אתכם .היכן זה מדגדג הכי
הרבה? האם ישנם מקומות בהם זה לא מדגדג
בכלל? לאחר מכן החליפו מקומות .השחקן הראשון
שמצליח להצחיק את השחקן השני הוא המנצח!

האם ידעתם?
העור שלנו הינו האיבר הגדול ביותר בגוף האדם .וזה הרבה יותר מאשר סתם
מעטפת של הגוף שלהו .ישנם תאים תחושתיים רבים בעור המגיבים לגירויים
שונים .ישנם תאי מגע – כידוע לכם מתוך ניסוי הדגדוגים -
הרגישים למגע או לחץ קל .יש גם
חיישני כאב ,המזהירים אתכם מפני
פגיעה אפשרית .וישנם חיישני
טמפרטורה ,השולחים אותות של חום
או קור .כאשר חם לכם ,אתם מתחילים
להזיע .הזיעה מתאדה על העור שלכם
ומקררת אתכם במהלך תהליך זה .אם
קר לכם ,יהיה לכם עור ברווז :כל
השערות הקטנות שעל העור שלכם
עומדות בצורה ישרה ויוצרות שכבה
נוספת של אוויר סביב הגוף שלכם ,מה
שמסייע לכם להתחמם.

ניסוי בונוס:
נסו לדגדג את עצמכם בעזרת הנוצה! זה לא עובד? הסיבה
לכך נמצאת במוח שלכם :הוא יודע מה אתם מתכננים,
מזהיר אתכם ,ומגע הנוצה אינו מגיע כהפתעה .אתם
מסתגלים אליה מראש כך שזה לא מדגדג אתכם.

ניסוי מספר 14
להרגיש את הדופק שלכם
תזדקקו לדברים הבאים
רק את עצמכם

מה קורה?
אתם יכולים להרגיש את הדם זורם בגוף שלכם בעזרת האצבעות שלכם! השתמשו
בשתי אצבעות למציאת המיקום על שורש כף היד שלכם שם תוכלו להרגיש דפיקות
קלות בעזרת קצות אצבעות הידיים שלכם .היו מעט סבלניים ,כיוון שהמיקום אינו
תמיד פשוט וקל לאיתור .האם מצאתם אותו? זה הדופק שלכם .הדם שבגוף שלכם
אינו זורם בעצמו בזרימה קובעה ,כמו מים בנחל .הדם יכול לזרום רק כאשר ישנה
משאבה ששולחת אותו לכל חלקי הגוף שלכם .לכל אדם יש משאבה מהסוג הזה –
למשאבה זו קוראים בשם לב .הלב שואב את הדם כל הדרך מהקצה העליון ועד
לתחתית הגוף השלם שלכם ,ולאחר מכן חזרה ללב .כאשר קצות האצבעות שלכם
מרגישים פעימה אחת ,משמע שהלב שלכם שאב פעם אחת.

האם ידעתם?
באפשרותכם גם לראות את הדם בתוך הגוף שלכם
מבחוץ .הדם לא רק מתנועע סביב בתוך הגוף
שלכם .הוא זורם בצינורות דקים המוכרים בשם
וורידים וכלי דם .כמות גדולה של כלי דם נראים
לעין מתחת לעור כמו קווים כחולים .למרות שהדם
שלכם בצבע אדום בפועל ,הוא נראה כחול מבחוץ
– מכיוון שהוא מכוסה בעור ובקרמה .כעת אתם
יכולים גם להבין מדוע אתם מקבלים לפעמים מכות
כחולות :כשאתם נתקלים במשהו ,כלי דם מזעריים
מתפוצצים באותה נקודה .למרבה המזל ,הם בדרך
כלל מחלימים מהר ,אולם כמות קטנה של דם
נאגרת מתחת לעור .זוהי החבורה הכחולה! בשלב
מאוחר יותר היא יכולה להפוך אפילו לצבע צהוב או
ירוק.
ומה קורה כשאתם הופכים לאדומים? העור גם כן
נחצה עם רשת של כלי דם מזעריים .כאשר אתם
מתרגשים או נבוכים ,כמות גדולה יותר של דם
זורמת בעור ודרך כלי הדם הקטנים .פשוט וקל
במיוחד לראות זאת על הצוואר ועל הפנים שלכם:
העור שלכם ממש הופך לאדום!

ניסוי בונוס:
ישנם גם מקומות אחרים בגוף שלכם בהם תוכלו להרגיש
את הדופק שלכם .נסו זאת בצוואר ובכף הרגל שלכם!

ניסוי מספר 15
זיכרון של ריח
תזדקקו לדברים הבאים

תה פירות

קינמון

עשבי פרובנס
כף

חתיכת גבינה
חבר צוות

למשל:
תפוח

למשל:
עשבים

קפה
פלח תפוח
כיסוי לעיניים

למשל:
קינמון

תריחו ותטעמו את זה!

מה קורה?
פתחו מיכל והריחו אותו .מה לכל הרוחות יש בתוכו? האם אתם מזהים את הריח?
לאחר מכן נסו למצוא את המיכל התואם עם אותה תכולה בתוכו .האם תוכלו למצוא
את כל שלושת צמדי הריחות?

טיפים למשחק זיכרון של ריח:
•
•
•
•

התחילו עם  3צמדים של ריחות שקל להבדיל ביניהם.
קל מדי? שטפו וייבשו את המכלים .מלאו אותם בשלושה דברים בעלי
ריח דומה.
שחקו נגד הזמן בעזרת שעון חול :האם אתם מצליחים לגלות את כל
שלושת הריחות לפני שהחול נגמר?
עבור שחקנים בשלב מתקדם :במקום להחזיק את המיכל בעצמכם,
תנו למישהו אחר להחזיק אותו עבורכם .זה מקשה על המשימה כיוון
שלא תוכלו להרגיש את משקל המיכל.

הידעתם?
המשחק הזה לא היה מצליח ללא המוח שלכם .נכון ,האף מסוגל להריח,
אולם לאחר מכן הוא מעביר מידע אודות הריח דרך תאי העצב אל המוח.
המוח הוא זה שמנתח את המידע ראשון :האם מדובר בריח מוכר? אוקי,
נכון ,זה מריח כמו ....קינמון .או :לא ,מעולם לא הרחתי שום דבר כזה בעבר
– זה משהו חדש! בין אם מדובר בחוש השמיעה ,הראייה ,המישוש ,הריח או
הטעם – חמשת החושים שלנו מעבירים את כל המידע למוח ,שם מתבצע
ניתוח הנתונים.

ניסוי מספר 16
ריחות של קיץ
תזדקקו לדברים הבאים
אוכל מהמקפיא
אוכל קר
אוכל חם

מה קורה?
כאשר אתם עורכים קניות ,מבשלים או אוכלים – שימו לב לריח של מצרכי המזון .מה
מריח הכי טוב? מה מריח הכי חזק? למזון קר באמת מהמקפיא בקושי יש ריח.
בטמפרטורת החדר ,הרבה מצרכי מזון מתחילים להפיץ ריח בצורה די טובה – אולם
מנקודה חמה או מהתנור ,הם מריחים נפלא! מצרכי מזון חמים פולטים יותר ריחות
ממרכי מזון קרים .זוהי הסיבה לכך שבקושי ישנם ריחות בחוץ בתקופת החורף ,בעוד
שבקיץ ישנם ריחות בכל מקום!

תריחו ותטעמו את זה!

ניסוי מספר 17
אדם מבוגר חותך את
מצרכי המזון לקוביות
קטנות זהות.

מבחן הטעם
תזדקקו לדברים הבאים
צלחת
מגוון מצרכי מזון (חתוכים לקוביות)
סכין
קרש חיתוך
כיסוי לעיניים
אדם מבוגר

למשל :מלפפון
חמוץ
למשל:
גבינה
למשל:
תפוח

למשל :לחם

למשל :צנון

מה קורה?

מר
חמוץ
מלוח
מתוק

מר
חמוץ
מלוח

נסו לקחת דגימה של קוביות המזון עם כיסוי
לעיניים .איזה סוג טעם אתם מרגישים? בטוח
שלא קל כשלכל דבר יש צורה זהה! אולם הלשון
שלכם מומחית אמיתית .בלוטות הטעם שלה
מסוגלות לזהות אם למשהו יש טעם מר ,חמוץ,
מלוח או מתוק .ישנם אזורים מסוימים על השלון
בהם הטעם קל לזיהוי במיוחד.

ניסוי מספר 18
הליכה על חבל דק
תזדקקו לדברים הבאים

נייר דבק

מה קורה?

אין צורך להניח את החוט
בקו ישר .באפשרותכם גם
ליצור צורות או תבניות!

השכיבו את החוט על הרצפה ואבטחו אותו בעזרת
נייר הדבק כך שלא יחליק .נסו ללכת ישר על החוט.
האם אתם מצליחים לעשות זאת מבלי לעשות צעד
הצידה? לאחר מכן נסו זאת על קצות אצבעות
הרגליים שלכם ,על העקבים שלכם ,בקפיצה על שתי
רגליים ,ובקפיצה על רגל אחת.

אל תיפלו!

ניסוי מספר 19
עמידה על רגל אחת
תזדקקו לדברים הבאים

מה קורה?
עמדו על רגל אחת והפעילו את שעון
החול .האם החול נגמר לפני שאתם
נופלים? ראשית נסו זאת עם
נעליים ,לאחר מכן עם גרביים או
יחפים .איזו דרך היא הקלה ביותר
לביצוע משימה זו? לאחר מכן נסו
זאת על הרגל השנייה .האם זה טוב
יותר או גרוע יותר? או האם המאמץ
זהה?

ניסוי בונוס:
מקמו כרית על הרצפה
ועמדו עליה – ועכשיו
שוב כשאתם עומדים
על רגל אחת בלבד.
במידה והרצפה אינה
יציבה ,קשה יותר
להימנע מנפילה .האם
אתם מצליחים לעמוד
בלי לזוז עד שהחול
נגמר?

ניסוי מספר 20
שמרו על שיווי המשקל שלכם
תזדקקו לדברים הבאים
כיסא משרדי מסתובב

וודאו שיש לכם מספיק חלל
סביבכם ,כך שלא תתנגשו
בשום דבר!

מה קורה?
עמדו בצורה זקופה ,עצמו את העיניים שלכם והסתובב לאט במעגל .לאחר מכן
עצרו בפתאומיות .איזו תחושה אתם מרגישים?

הניסוי מצליח היטב גם אם
אתם יושבים על כיסא
מסתובב .הסתובבו לאט
והחזיקו חזק!

אל תיפלו!

הידעתם?
אתם משתמשים באוזניים שלכם לא רק בשביל לשמוע ,אלא גם לשיווי המשקל.
מאחורי עור התוף שלכם ,ישנן שלוש קשתות מלאות בנוזלים .ברגע שאתם זזים,
הנוזל שבקשתות זז גם כן ,והעצבים מעבירים את המידע למוח .לדוגמא :אתם
מתכופפים יותר מדי קדימה – היזהרו ,אתם עשויים למעוד!

תעלות בצורת חצי עיגול
אבנים קטנות

אוזן חיצונית
עור התוף
תעלת האוזן
בניסוי הסיבוב ,ערבבתם קצת את המוח
שלכם .כשנעצרתם פתאום ,הנוזל שבקשתות
ממשיך לנוע בתחילה .אברי שיווי המשקל
שלכם אינם מצליחים להגיב באותה מהירות
שבה אתם נעצרים .למרות שאתם עומדים
מבלי לזוז ,המוח שלכם עדיין מקבל את
המסר :הכול מסתובב! מכאן מגיעה תחושת
הסחרחורת.

ניסוי מספר 21
קודו קידה
תזדקקו לדברים הבאים

קיר

הרחק
מהקיר

צמוד לקיר

אל תיפלו!

מה קורה?
הניחו את הנוצה על הרצפה ,התכופפו והרימו אותה .זה קל ,נכון? לאחר מכם
מקמו את עצמכם עם הגב נגד הקיר ונסו שוב – וודאו לשמור את העקבים שלכם
נגד הקיר לאורך כל הזמן .כעת ,באופן פתאומי ,זה לא יעבוד .להרים נוצה ,עליכם
לקחת צעד קדימה .מדוע זה קורה?

אתם מתעמלים באופן סדיר! לא משנה כיצד
אתם זזים ,אתם תמיד מכוונים את הגוף שלכם
כך שתהיו מאוזנים .זה קורה באופן טבעי ללא
צורך לחשוב על כך .זה אומר שברגע שאתם
מתכופפים קדימה ,העכוז שלכם צריך לזוז
לאחור – אחרת פלג הגוף העליון שלכם לא
יהיה מאוזן .אולם ,בניסוי זה הקיר מפריע
בדרך! העכוז שלכם אינו מצליח לזוז אחורנית.
זאת הסיבה לכך שתאבדו את שיווי המשקל
שלכם ולא תצליחו להרים את הנוצה.

הידעתם?

ניסוי מספר 22
איזון כדור
תזדקקו לדברים הבאים

נסו לעקוב
אחר הנתיבים
דרך המבוך.
האם אתם
מצליחים
להגיע ליעד?

אל תיפלו!

מה קורה?
הפעילו את שעון החול ומקמו את הכדור
על לוח משחק המבוך .האם אתם מצליחים
להחזיק אותו למעלה מספיק זמן עד
שהחול נגמר בשעון החול?

ניסוי בונוס:

נסו זאת עם עיניים עצומות .זה קשה יותר! על
מנת למנוע נפילה של הכדור ,אינכם זקוקים
רק ליד יציבה .גם העיניים שלכם משחקות
תפקיד ,בכך שהן מסתכלות על הכיוון אליו
מתגלגל הכדור .רק אז תוכלו לדעת כיצד
הידיים שלכם צריכות לפצות על מנת למנוע
נפילה של הכדור.

ניסוי מספר 23
סביבון הקסם
תזדקקו לדברים הבאים

מתעתע

לפעמים האפקט טוב יותר אם
הסביבון מסתובב מהר –
ולפעמים הוא טוב יותר אם
הסביבון מסתובב לאט .בדקו
בעצמכם!

מה קורה?
הרכיבו דיסק אחד על הסביבון וסובבו אותו .מה קורה? כל שלושת הדיסקים
משתנים לחלוטין ברגע שהם בתנועה!

הצילו ,זה מתנדנד!
סידור הטבעות
פתאום נראה רגיל
לחלוטין וחלקן
מתחילות להתנדנד
אחורה וקדימה.

הצבע נעלם! הצבעים
השונים מתערבבים
לצבע אפור אחיד.

הסביבון גדל! נראה
כאילו שהוא גדל
יותר ויותר!

ניסוי בונוס:
חזרו על הניסוי ,אולם הפעם סובבו
את הסביבון בכיוון הנגדי .עם איזה
דיסק משהו משתנה? נכון – עם
דיסק ספירלי .אם אתם מסובבים
אותו בכיוון הנגדי ,נראה שהסביבון
מתכווץ!

ניסוי מספר 24
חור ביד שלכם
תזדקקו לדברים הבאים

מתעתע

מה קורה?
החזיקו את טלסקופ הקסם מלפני אחת העיניים והחזיקו את היד השנייה שלכם
במרחק מה מלפני העין השנייה שלכם .הביטו למרחק והובילו באיטיות את היד
הפנויה שלכם מקצה הטלסקופ לכיוון הפנים שלכם .נסו זאת מספר פעמים אם זה
לא עובד על ההתחלה .פתאום תראו חור ביד שלכם! כמובן ,במציאות היד שלכם
בסדר גמור.
אם כן מדוע נראה כאילו שיש בה חור? תעתעתם במוח שלכם! כל אחת מהעיניים
שלכם רואה את הבבואה שלה אותה היא מעבירה למוח .בדרך כלל ,שתי
הבבואות האלה דומות למדי והמוח שלכם משלב את שתי הבבואות לאחד שלמה
– מבלי שתבחינו בכך בכלל .באולם ניסוי זה שתי הבבואות נראות שונות
לחלוטין! ראו בעצמכם ,באמצעות עצימת כל עין בתורה .עין אחת מסתכלת דרך
טלסקופ הקסם ולא רואה כלום מלבד עיגול קטן ,בעוד שהעין השנייה רואה את
כל הסביבה .המוח שלכם מחבר בין שתי הבבואות כמו תמיד – ובכן התוצאה לכך
היא שטות גמורה!

ניסוי בונוס:
גם אם הדבר לא נראה
כך ,הקווים האדומים
באותו אורך ,העיגולים
האדומים בגודל זהה,
והקיר ישר!
באמת לא ייאמן מה
שהמוח שלכם מסוגל
לעשות – אולם זה עשוי
גם לתעתע .לפעמים
העיניים שלנו יראו משהו
שהמוח שלנו מנתח
בדרך הלא נכונה .תופעה
זו מוכרת בשם אשליה.

ניסוי מספר 25
תחרות נעיצת מבטים
תזדקקו לדברים הבאים
עוזרת

אופציונלי

במידה ואינכם
מצליחים למצוא עוזר,
באפשרותכם
להתחרות נגד שעון
חול! במקרה הזה,
הסתכלו בתוך המראה
במהלך התחרות.

מה קורה?
הסתכלו בעיניים של היריב שלכם והשאירו את העיניים שלכם פתוחות לרווחה:
מבלי למצמץ! מי שמצליח להישאר כך הכי הרבה זמן מבלי למצמץ בעיניים הוא
המנצח.
לא משנה כמה קשה אתם מנסים להימנע מכך ,במוקדם או במאוחר תצטרכו
למצמץ בעיניים .הגוף שלכם סידר זאת כך שהדבר יקרה באופן אוטומטי – מבלי
שתוכלו להימנע מכך .למצמוץ בעיניים יש את התפקיד החשוב של הבטחת ראייה
ברורה .הוא משאיר לחות בעיניים ומונע כניסה של חלקיקי אבק מזעריים לתוכן.
סוג זה של תהליך אוטומטי שבא להגן על הגוף מוכר בשם רפלקס.

מתעתע

הידעתם?
יש לנו רפלקסים רבים .נשימה היא
אחד מהם ,יחד עם שיעול והתעטשות.
ואם אתם נוגעים בטעות במבער חם,
היד שלכם נמשכת הרחק משם ברגע.
למרבה המזל ,אף אחד אינו צריך
לחשוב על זה קודם" :או ,אני חושב
שזה מרגיש חם .האם עדיף לי למשוך
את היד שלי משם? אאוץ' ,זה באמת
כואב! כן ,עדיף שאמשוך את היד שלי
משם!" אולם הפעם ,הייתם נכווים
בצורה קשה למדי .רפלקסים הם
דברים מאוד רגישים שיש לכם ,כיוון
שהם יכולים לחסוך זמן יקר במניעת
משהו גרוע יותר מלהתרחש.

עוזרת

ניסוי בונוס:
מקמו את עצמכם מלפני
השחקנית השנייה ומחאו
כף אחת לפני העיניים
שלה .מה התגובה שלה?
היא ללא ספק תעצום את
העיניים שלה לפרק זמן
קצר .מצמוץ הינו גם כן
רפלקס שמטרתו להגן
על העיניים שלכם
במקרה של רעד חזק
פתאומי.

ניסוי מספר 26
האצבע המתפתלת
תזדקקו לדברים הבאים

בהתחלה ,יהיה קל יותר אם
השחקן השני לא רק מצביע
לעבר האצבע שלכם ,אלא גם
מקיש עליה קלות.

עוזרת

מה קורה?
השחקן האחר מצביע לכיוון אחת האצבעות שלכם .עליכם לנסות להרים את האצבע
הזו! זה לא קל בכלל :ברגע שאתם מצליבים את הידיים שלכם האחת מעל השנייה,
זה מבלבל את המוח שלכם :יד שמאל ויד ימין הפוכות והאצבעות של שתי הידיים
משנות מיקום .על מנת לפתל את אצבע ימין שלכם ,המוח שלכם צריך קודם להתיר
במחשבה את הקשר השלם של האצבעות!

מדריך לעריכת ניסויים

מידע חשוב
אזהרות :אינו מתאים לשימוש על ידי ילדים מתחת לגיל  .3סכנה לחנק – חלקים קטנים
עשויים להיבלע או להישאף .סכנה להשתנקות – חבלים וצינורות ארוכים עשויים להיכרך
סביב הצוואר.
אחסנו את ערכת הניסויים הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.
שמרו את חומרי האריזה ואת ההוראות אצלכם היות שהם מכילים מידע חשוב.
חוקים לעריכת ניסויים בצורה בטוחה
-

-

-

מבוגרים משגיחים חייבים להפעיל שיקול דעת לגבי סוג הניסויים המתאימים ובטוחים
עבור הילד או הילדים לביצוע.
על מבוגרים משגיחים לדון באזהרות ובמידע הבטיחותי יחד עם הילד או הילדים טרם
תחילת עריכת הניסויים.
הרחיקו ילדים קטנים ובעלי חיים מאזור הניסוי.
אין לאכול או לשתות באזור הניסוי ,אלא אם כן ניתנה לכך הנחיה ברורה כחלק
מהניסוי.
במידה ועל הילד שלכם להימנע ממוצרי מזון מסוימים (לדוגמא בשל אלרגיה) או
שאינו אוהב מצרך מזון מסוים ,באפשרותכם לשנות את הניסויים הכוללים מצרכי מזון
על מנת למנוע מצרכי מזון אלה.
לאחר עריכת הניסויים ,יש לשטוף את חלקי הציוד שהיו בשימוש ,לייבש בעזרת נייר
מגבת ולהחזיר אותם חזרה למקומם בתוך ערכת הניסויים .יש לנגב את שולחן
העבודה ולשטוף את הידיים.
לאחר עריכת ניסויים עם מצרכי מזון ,אין להחזיר אותם למכלים המקוריים שלהם:
השליכו אותם ביחד עם הפסולת הביתית.

האיכות והבטיחות של Kosmos
יותר ממאה שנים של מומחיות בפרסום ערכות לניסויים מדעיים
עומדות מאחורי כל מוצר הנושא על עצמו את שם .Kosmos
ערכות הניסוי של  Kosmosתוכננו על ידי צוות מנוסה של
מומחים ונבדקו בזהירות יתרה במהלך שלבי הפיתוח והייצור.
בכל הנוגע לבטיחות המוצר ,ערכות ניסוי אלה תואמות לתקני
הבטיחות באירופה ובארה"ב ,כמו גם לקווי ההנחיה הבטיחותיים
הקנייניים המשופרים שלנו .בעקבות עבודה יחד עם השותפים
שלנו בייצור ויחד עם מעבדות לבדיקת בטיחות המוצרים,
באפשרותנו לשלוט בכל שלבי הייצור .בעוד שרוב המוצרים שלנו
מיוצרים בגרמניה ,כל המוצרים שלנו ,ללא קשר למקור שלהם,
מיוצרים בהתאם לאותם תקני איכות קפדניים.
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