פלואורסצנט
ופוספורסנטי

אזהרה :מוצר זה מכיל תא סוללות בצורת לחצן או מטבע.
רכיב מהסוג הזה יכול לגרום לכוויות כימיות פנימיות תוך כשעתיים בלבד
ולגרום למוות .השליכו סוללות משומשות מיד .הרחיקו סוללות חדשות
ומשומשות מהישג ידם של ילדים .במידה ואתם חושבים שיתכן והסוללות
נבלעו או מוקמו בחלק גוף כלשהו ,גשו לבדיקת רופא מיד .בקשו תמיד
מאדם מבוגר להחליף את הסוללות .בסוללות יתעסק אדם מבוגר בלבד
והסוללות יורחקו מהישג ידם של ילדים.

תכולת המארז

 .1מבחנה
 .2מחזיק
 .3נורת UV
 2 .4בוחשים מעץ
 1 .5מקל מעץ
 2 .6טפטפות
 1 .7קש
 1 .8ספל מדידה ( 50מ"ל)
 1 .9מכל עם מכסה
 1 .10כף מדידה
 .11צבען פלואורסצנט וורוד ( 50מ"ל)
 .12צבען פלואורסצנט ירוד ( 50מ"ל)
 .13אבקה פוספורסנטית ( 60גרם)
 .14כוכבים זרחניים
 .15אבקת סליים ( 2שקיות)
 .16אבקת כדור קופץ ( 1שקית)
 1 .17תבנית כדור
 .18עט UV

בסעיף של "תזדקקו לדברים הבאים",
האבזרים המסומנים בכוכבית כלולים
בערכה.
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החלפת הסוללות

הסוללות ייטענו על ידי אדם מבוגר בלבד .הסוללות מסווגות כפסולת
 WEEEויש להשליכן בצורה בטוחה כאשר אין בהן יותר צורך .עיינו
בתרשים על מנת להבין כיצד להוציא ולהכניס סוללות.
אין לנסות ולהטעין מחדש סוללות לא נטענות .סוללות נטענות ייטענו
תחת השגחת אדם מבוגר בלבד .סוללות נטענות יש להוציא מהמשחק
טרם טעינתן .אין לערבב בין סוגים שונים של סוללות ,או בין סוללות
חדשות וסוללות משומשות .את הסוללות יש להכניס עם הקוטביות
הנכונה שלהן (עיינו בתרשים) .סוללות ריקות יש להוציא מהמשחק .אין
לגרום לקצר חשמלי של הסוללה.

להדלקת נורת ה ,UV -לחצו על הלחצן שבאמצע .הנורה
תסייע לכם לראות את הצבעים הפלואורסצנטיים.

אזהרות

הפעילויות יבוצעו תחת השגחה של אדם מבוגר .בצעו את הפעילויות במטבח,
תוך הגנה על שטח העבודה .אין להשאיר את האבקה בהישג ידם של ילדים
קטנים .התעסקו בצבעים בקפידה והרחיקו מפריטים שעלולים להיות מוכתמים.
נקו את כל הציוד לאחר סיום השימוש בו.
שטפו ידיים לאחר ביצוע הפעילויות.
חלק מהפעילויות יש להשאיר בצד על מנת שיעבדו .השאירו אותן הרחק מהישג
ידם של ילדים קטנים וצרפו פתק עליו כתוב "נא לא לגעת".

כל חומר מורכב ממולקולות ,לבני בנייה מזעריים בלתי
נראים .אובייקטים פלואורסצנטיים מכילים מולקולות
הסופגות תאורה אולטרה סגולה ופולטות אותה שוב
במהירות רבה ,תוך השלכת אור בצבע שונה .כך הדבר
עם שטרות כסף ,למשל .אובייקטים פוספורסנטיים
מכילים מולקולות "האוגרות" אור ופולטות אותו בשלב
מאוחר יותר .פוספורסנציה מגיעה מהמילים של יוון
העתיקה " "phosוגם " "phorosהמציינות "נושא אור".

אבקת סליים
מרכיבים :שרף גואר ( ,)CAS 9000-30-0 / 66%עמילן (,)CAS 9005-25-8 / 24.5%
דיסודיום פוספט (CAS 122-99-6 / ( phenoxyethanol ,)CAS 7558-79-4 / 7.2%
.)CAS 1330-43-4 / 0.9%( disodium tetraborate ,)0.8%

סליים פלואורסצנטי
תזדקקו לדברים הבאים

 .1השתמשו בספל למדידה .מזגו  40מ"ל של מים חמים לתוך המכל.
 .2הוסיפו  5טיפות של צבע וורוד פלואורסצנטי בעזרת הטפטפת.
 .3הוסיפו את תכולת שקית הסליים ובחשו בנמרצות בעזרת כף הבחישה במשך
דקה .השאירו בצד במשך חמש דקות .לאחר מספר דקות ,הסליים שלכם יהיה
מוכן.
 .4כבו את האור בחדר ,או סגרו את הווילונות .הדליקו את נורת ה UV -ושחקו עם
הסליים שלכם ,תוך שאתם צופים בצבע הפלואורסצנטי המרהיב.

סליים פוספורסנטי
תזדקקו לדברים הבאים

 .1השתמשו בספל למדידה .מזגו  40מ"ל של מים חמים לתוך המכל.
 .2הוסיפו טיפה של צבע ירוק פלואורסצנטי בעזרת הטפטפת .לאחר מכן הוסיפו
שתי כפות מדידה של אבקה פוספורסנטית .ערבבו
 .3הוסיפו את תכולת שקית הסליים ובחשו בנמרצות בעזרת כף הבחישה במשך
דקה .השאירו בצד במשך חמש דקות .לאחר מספר דקות ,הסליים שלכם יהיה
מוכן.
 .4כבו את האור בחדר ,או סגרו את הווילונות .הדליקו את נורת ה UV -והאירו על
הסליים שלכם במשך  30שניות .כבו את הנורה והסתכלו על הסליים שלכם
זוהר בחושך! באפשרותכם גם להשאיר את הסליים שלכם באור השמש למשך
מספר שעות על מנת שיזהר למשך פרק זמן ארוך יותר.

כדור קפיצי
תזדקקו לדברים הבאים

 .1עבור פעילות זו ,תזדקקו לכוס שתייה מזכוכית .לפני שאתם
מתחילים ,אנא וודאו שהידיים שלכם והציוד יבשים לחלוטין.
 .2חברו את שני חצאי התבנית יחד ומזגו פנימה את אבקת
הכדור הקפיצי.
 .3מלאו את כוס הזכוכית במים והכניסו את התבנית לתוך המים.
המתינו במשך חמש דקות.
 .4הוציאו את התבנית מהמים והוציאו את הכדור
ממנה באמצעות הפרדת שני חצאי התבנית .שטפו
במים קרים והשאירו בצד לייבוש במשך חמש דקות.
הכדור שלכם חייב להיות יבש לפני שיוכל לקפוץ.
 .5כבו את תאורת החדר ,או סגרו את הווילונות.
הדליקו את נורת ה UV-והאירו על הכדור .כבו את
הנורה והביטו על הכדור שלכם זוהר בחושך!
 .6באפשרותכם להשאיר את הכדור גם באור שמש
למשך מספר שעות על מנת שיזהר למשך פרק זמן
ארוך יותר.
באפשרותכם להשאיר את הכדור בתוך שקית עם רוכסן
(אינה מסופקת).

מנורת הלבה
תזדקקו לדברים הבאים

 .1הדליקו את נורת ה UV-ומקמו אותה על המעמד
שלה .כעת מקמו את המבחנה על המעמד שלה.
כבו את התאורה בחדר ,או סגרו את הווילונות.
 .2מזגו  40מ"ל של שמן צמחי לתוך המבחנה.
 .3הרימו כמות קטנה של צבע וורוד פלואורסצנטי
בעזרת הטפטפת .לאחר מכן טפטפו ארבע טיפות
לתוך המבחנה.
 .4בצעו את אותו הדבר עם הצבע הירוק
הפלואורסצנטי .תראו כיצד הטיפות זזות לכיוון
התחתית.
 .5סובבו בעדינות של המבחנה לשם הזזה וערבוב
הצבעים.
היגיינה :לאחר פעילות זו ,שטפו את המבחנה שלכם
במים ונוזל כלים .ייבשו אותה בעזרת מגבת מטבח

להסרת שומן שנותר בצדדים שלה.

עבודת אמנות
תזדקקו לדברים הבאים

 .2מזגו מעט חלב לתוך הצלחת.
 .3השתמשו בטפטפות להוספת טיפות של צבע וורוד וירוק פלואורסצנטי.
כבו את התאורה בחדר או סגרו את הווילונות והסתכלו על הצלחת
בעזרת נורת ה UV-שלכם.

 .1שטפו את אחת הטפטפות .בזמן
שאתם משאירים את נורת הUV-
דולקת ,שימו טיפה של נוזל כלים
במרכז הצלחת .יצרתם עבודת
אמנות פלואורסצנטית ייחודית!

המבחנה הזוהרת
תזדקקו לדברים הבאים

 .1מזגו  40מ"ל של מים חמים לתוך המבחנה.
 .2הוסיפו שלוש כפות מדידה של אבקת פוספורסנטית וטיפה של צבע ירוק
פלואורסצנטי .הוסיפו כף מדידה של נוזל כלים .הניחו את המכסה על
המבחנה ונערו אותה לערבוב.
 .3הדליקו את נורת ה UV -ומקמו אותה על המעמד שלה .כבו את התאורה
בחדר או סגרו את הווילונות.
 .4מקמו את המסבנה על המעמד שלה למשך מספר דקות .לאחר מכן הרימו
אותה ונערו אותה .כעת קיבלתם מבחנה זוהרת.
 .5ברגע שהאור נחלש ,באפשרותכם להשאיר את המבחנה שלכם באור שמש
למשך מספר שעות על מנת שתזהר למשך פרק זמן ארוך יותר.

גשם
תזדקקו לדברים הבאים

 .1הדליקו את נורת ה UV -ומקמו אותה על המעמד
שלה .שימו את המבחנה במעמד שלה.
 .2מזגו  40מ"ל של מים לתוך המבחנה .השתמשו
בספל למדידה.
 .3מזגו  10מ"ל של שמן צמחי לתוך הספל והוסיפו
שלוש טיפות של צבע ירוק פלואורסצנטי ושלוש
טיפות של צבע וורוד פלואורסצנטי בעזרת הטפטפת.
בחשו בנמרצות בעזרת כף הבחישה.
 .4כבו את התאורה בחדר או סגרו את הווילונות.
באיטיות מזגו את תכולת הספל לתוך המבחנה.
הצבע יתפזר בהדרגה בתוך המים שבמבחנה.

היגיינה :לאחר פעילות זו ,שטפו את המבחנה במים
ונוזל כלים .ייבשו אותה בעזרת נייר מגבת להסרת
שאריות שומן בצדדים.

חם וקר
תזדקקו לדברים הבאים

 .3מזגו  40מ"ל של מי ברז קרים לתוך המבחנה והוסיפו כף מדידה של
מלח .כסו את המבחנה במכסה ,נערו אותה לערבוב והניחו את המבחנה
לתוך המקפיא.

 .1מזגו  20מ"ל של מים לתוך הספל והוסיפו שלוש טיפות של צבע וורוד
פלואורסצנטי בעזרת הטפטפת.
 .2הדליקו את נורת ה UV-ומקמו אותה על המעמד שלה .הוציאו את
המבחנה ומקמו אותה על המעמד שלה.

 .4כבו את התאורה בחדר או סגרו את הווילונות .מזגו באיטיות את תכולת
הספל לתוך המבחנה ,תוך החלקת הנוזל הוורוד כלפי מטה מהצדדים.

צבע כפול
תזדקקו לדברים הבאים

.1

.2

.3
.4

הדליקו את נורת ה UV -ומקמו אותה על המעמד
שלה .שימו את המבחנה במעמד שלה.
מזגו  40מ"ל של מים לתוך המבחנה .השתמשו
בספל למדידת הכמות .בקשו מאדם מבוגר לחמם
את הספל בתוך תנור המיקרוגל במשך  30שניות.
היזהרו – הספל עלול להיות חם כשאתם מוציאים
אותו מהמיקרוגל .הוסיפו שתי כפות מדידה של סוכר
טחון .ערבבו בנמרצות בעזרת כף הבחישה .המתינו
עד שהמים מתקררים.
מזגו את תכולת הכוס לתוך הספל ,ולאחר מכן את
תכולת הספל לתוך המבחנה.
כעת מזגו  20מ"ל של מים לתוך הספל והוסיפו
שלוש טיפות של צבע וורוד פלואורסצנטי בעזרת
הטפטפת .כבו את התאורה בחדר או סגרו את
הווילונות .באיטיות מזגו את תכולת הספל לתוך
המבחנה .תוך החלקת הנוזל כלפי מטה מהצדדים.

סוכר זרחני
תזדקקו לדברים הבאים

 .1הכניסו  5קוביות סוכר לתוך הספל .אנא וודאו כי הספל יבש לחלוטין.
 .2מזגו  20מ"ל של מים לתוך המבחנה והוסיפו ארבע טיפות של צבע
ירוק פלואורסצנטי .כבו את תאורת החדר או סגרו את הווילונות.
 .3הדליקו את נורת ה UV-בסמוך לספל .השתמשו בטפטפת לפיזור
טיפות של מים צבעוניים לתוך הספל מסלי לגעת בסוכר .המשיכו
להוסיף טיפות עד שאתם מגיעים לקו  10מ"ל.
הצבע יעלה בהדרגה דרך קוביות הסוכר עד שהוא מגיע לקצה העליון של
מגדל הסוכר! במידה והוא לא ממש מגיע לקצה העליון ,באפשרותכם
להוסיף עוד קצת מים צבעוניים בעזרת הטפטפת.

דיו בלתי נראה
תזדקקו לדברים הבאים

 .1כתבו את המילה "הלו" על פיסת נייר בעזרת פן ה .UV -אינכם רואים
דבר? זה רגיל.
 .2כבו את התאורה בחדר או סגרו את הווילונות .האירו עם נורת הUV-
על הנייר .המילה מופיע כמו קסם!
 .3תיהנו משליחת הודעות סודיות לחברים שלכם
 .4באפשרותכם גם לסמן חפץ בחדר שלכם בעזרת עט ה ,UV -כגון
משחק .כבו את התאורה ובקשו מחבר לחקור את החדר שלכם בעזרת
המנורה ולמצוא את החפץ המסומן.

כוכבים זוהרים
תזדקקו לדברים הבאים

 .1הכוכבים המסופקים בערכה מצופים בסוג מיוחד של צבע הסופג אור
במטרה לזהור בחושך .מקמו את הכוכבים באור שמש למשך שעתיים.
 .2בחרו שאחת מקבוצות הכוכבים ושכפלו אותה על גבי פיסת נייר ריקה
תוך שימוש בנייר דבק.
 .3כבו את כל האורות או סגרו את הווילונות .כעת באפשרותכם לקשט
את החדר שלכם בקבוצת הכוכבים.

בועות זרחניות
תזדקקו לדברים הבאים

 .1השתמשו בספל למדידה .מזגו  30מ"ל של מים לתוך המבחנה והוסיפו
 20מ"ל של נוזל כלים וכף מדידה של סוכר טחון .הוסיפו שלוש טיפות
של צבע וורוד פלואורסצנטי .סגרו את המבחנה במכסה ונערו אותה
בעדינות לערבוב.
 .2מזגו  30מ"ל של מים לתוך הספל והוסיפו  20מ"ל של נוזל כלים וכף
מדידה של סוכר טחון .הוסיפו שלוש טיפות של צבע ירוק
פלואורסצנטי .בחרו בעדינות בעזרת כף הבחישה.
 .3כבו את כל האורות בחדר או סגרו את הווילונות .הדליקו את נורת ה-
 UVבקרבת שולחן .לחלחו את השולחן בספוגית.
 .4על מנת לייצר בועה גדולה בקוטר של  10-15ס"מ.
 .5טבלו את הקש לתוך המים וייבשו אותו .טבלו אותו לתוך הנוזל הוורוד,
נקבו בעדינות את הבועה הראשונה ונפחו בועת פלואורסצנט נוספת
לתוך הבועה הראשונה.

 .6קחו פיסת נייר ריקה .טבלו את אחד הקשים לתוך תמיסת הבועות ולאחר מכן
נפחו בעדינות על פיסת הנייר .תנו לבועה להתפוצץ – היא תשאיר תבנית .חזרו
על הפעולה תוך שימוש בצבעים שונים וצרו פיסת אומנות ייחודית!

גבישי סוכר
תזדקקו לדברים הבאים

 .1השתמשו בספל למדידה .מזגו
 60מ"ל של מים לתוך כוס .בקשו
מאדם מבוגר לחמם את הכוס
בתוך תנור המיקרוגל במשך 45
שניות .היזהרו – הכוס עלולה
להיות חמה בזמן שאתם מוציאים
אותה מהמיקרוגל.
 .2מזגו ארבעה ספלים של סוכר
טחון לתוך כוס של מים חמים.
בחרו בנמרצות בעזרת כף
הבחישה הארוכה .בקשו מאדם
מבוגר לחמם את הכוס במיקרוגל
שוב למשך  45שניות .בחשו
שוב .הסוכר אמור להתמוסס
לחלוטין.

 .3פזרו אבקה זרחנית על הקצה של כף הבחישה הארוכה בה עשיתם שימוש.
השאירו את הכוס ואת כף הבחישה בצד למשך  24שעות .כף הבחישה אינה
צריכה להיות בתוך הכוס.
 .4מזגו  50מ"ל של תמיסת הסוכר לתוך הספל .הוסיפו שתי טיפות של צבע
ירוק פלואורסצנטי.

 .5הכניסו את כף הבחישה הארוכה לתוך תמיסת הסוכר .החזיקו אותה בעזרת
פין על מנת למנוע ממנה לבוא במגע עם התחתית או הצדדים של הספל.
השאירו אותה בצד למשך מספר ימים וצפו בגבישי הסוכר נוצרים על גבי כף
הבחישה! לאחר מספר ימים ,הוציאו את כף הבחישה ופזרו מעט אבקה
זרחנית עליה כך שהגבישים שלכם זוהרים בלילה.

ביצי חייזר
תזדקקו לדברים הבאים

 .1מלאו כוס שתייה בחומץ לבן .הוסיפו שלוש טיפות של צבע וורוד
פלואורסצנטי בעזרת הטפטפת.
 .2מלאו כוס שתייה בחומץ לבן .הוסיפו שלוש טיפות של צבע ירוק
פלואורסצנטי בעזרת הטפטפת.
 .3הניחו ביצה בתוך כך כוס .השאירו בצד למשך  24שעות.
 .4בקשו מאדם מבוגר להוציא את הביצים בעזרת כף גדולה .לאחר מכן
שטפו אותן בעדינות במים.

 .5כבו את התאורה בחדר או סגרו את הווילונות .הדליקו את נורת הUV -
והאירו על הביצים שלכם .הן הפכו לזרחניות! היזהרו – הן מאוד שבריריות.

