
 

 

 

 

מנורת הר  

התפרצות   געש 

געשית בתוך  

 החדר שלכם! 

 ניסויים  5



 

 

 

 

שעות ברצף. אין   10-אין לנער. אין להפעיל  למשך יותר מ אזהרה!

ח שטוח. לבלוע את הגולות. מקמו את מנורת הר הגעש על גבי משט

אין להזיז את המנורה בזמן שהיא מופעלת. אין לעשות שימוש במנורה 

פגום. אין להשאיר את המוצר מחובר למקור החשמל במידה והר הגעש 

 למשך פרקי זמן ארוכים של חוסר שימוש.

 התקנת הסוללות 

. שימו לב  AA-LR6סוללות  3זה מצריך   מוצר

לקוטביות. בקשו מאדם מבוגר לשחרר את הברגת 

 תא הסוללות. 

ויש להשליכן בצורה   WEEE -הסוללות מסווגות כ

 וש בהן.צורך בשימבטוחה כאשר אין יותר 



 

 

 

 

 תחילת עבודה 

שימו לב! נתקו את המנורה ממקור  

 החשמל  טרם מילויה.  

והוציאו את  את החלק העליון הסירו

   המכסה.

יכל ולאחר מכן את החלק החזירו את המכסה על המ

העליון. חברו את מנורת הר הגעש והפעילו אותה  

   בעזרת המתג.

מלאו את המנורה במים )במידת האפשר, 

ס"מ  1מים מבקבוק(, והשאירו מרווח של 

טיפות של נוזל  3מהקצה העליון. הוסיפו 

    ת האדומות.פנימה את הגולוכלים. מזגו 

 אין לערוך את הניסויים בתוך מנורת הלבה.



 

 

 

 

 מנורת לבה 

 תזדקקו לדברים הבאים: 

 צבע מאכל 

 טיפות של צבע מאכל. 3מזגו מעט חומץ לבן לתוך הכוס והוסיפו  .1

מהכמות המרבית שלה.   3/4-מזגו שמן צמחי עד שהכוס מתמלאת ב  .2

 השמן יתיישב על הקצה העליון של החומץ הצבעוני. 

הוסיפו כפית של סודה לשתייה לתוך כוס הזכוכית. ברגע שהוא בא  .3

     הסודה לשתייה ייצר בועות, אשר יצופו מבעד לשמן!במגע עם החומץ, 

 

 חומצתין הסודה לשתייה לבין זה עתה חוויתם את "המפגש הלא ידידותי" ב

מועברים   +Hשבתוך החומץ. מפגש זה יוצר תגובה כימית שבה יוני  החומץ

ן, מהחומצה לבסיס. כמו גם לייצר חום, התגובה מייצרת דו תחמוצת הפחמ

אותו תוכלו לראות בצורת בועות. הבועות מנסות להימלט מהכוס, תוך לקיחת  

   בע אתן.הצ



 

 

 

 

 ים חמים מעיין מ

 תזדקקו לדברים הבאים: 

 ערכו ניסוי זה במקום סגור. 

ס"מ במכסה  1-על מנת לעשות חור בקוטר של כהשתמשו במספריים  .1

 בקבוק.ה

 מזגו חומץ לתוך הבקבוק.  .2

מזגו שתי כפות קינוח של סודה לשתייה על שתי חתיכות של נייר טואלט.  .3

 קפלו כמוצג בתרשים. 

 

שלב זה במהירות. הפילו קראו את ההוראות ביסודיות ונהגו בהתאם להיזהרו! . 4

את נייר הטואלט לתוך הבקבוק והחזירו את המכסה למקומו, הבריגו אותו היטב. 

 נערו מעט, הורידו את הבקבוק והתרחקו! 

ישנם מספר סוגים של הרי געש. הרי געש נשפכים מייצרים לבה נוזלית שזורמת במורד  

. הרי געש נפיצים מייצרים תערובת  1200°C  -ורה יכולה להגיע כמעט ל הצדדים. הטמפרט

וולקנית של סלע, אפר וגז רעיל. מעיין מים חמים אינו הר געש, אולם יש לו מקור וולקני.  

 האדמה. זוהי מזרקה של מים חמים ואדים שנפלטים מ



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 זיקוקים 

 תזדקקו לדברים הבאים: 

 צבע מאכל 

וס הראשונה  הכ מזגו שמן צמחי לתוך .1

. ערבבו מספר טיפות של צבע מאכלוהוסיפו 

 בעזרת כפית.

מזגו מים לתוך הכוס השנייה, ולאחר מכן   .2

מזגו בעדינות את השמן הצבעוני במורד  

המשטח הפנימי של הכוס. צפו כיצד  

 הצבעים זזים ומתפזרים בתוך המים. 

 

על מנת לייצר צבע זרחני. כבו את  טוש מדגיש לתוך מיםהספיגו את חודו של 

   להשגת תוצאה מדהימה עוד יותר! UVנורת ות והשתמשו בהאור



 

 

 

 

 הבלון המתפוצץ 

 תזדקקו לדברים הבאים: 

 מזגו חומץ בתוך הבקבוק.  .1

 כפות קינוח של סודה לשתייה לתוך הבלון. 2מזגו  .2

מתחו את הבלון מעל הקצה העליון של הבקבוק ותנו לסודה לשתייה ליפול  .3

 לתוך החומץ. צפו בבלון מתנפח!

ן, באפשרותכם לעשות שימוש במחט על האם הבלון מתוח היטב? אם כ .4

 מנת לפוצץ אותו! 

 



 

 

 

 

 סוכריות מנטוס וקולה 

 תזדקקו לדברים הבאים: 

 מנטוס  2

 ערכו ניסוי זה במקום סגור. 

פתחו את בקבוק הקולה  .1

ריות סוכ 2והכניסו במהירות 

מנטוס לתוכו. התרחקו  

ברגע שרכשתם  במהרה! 

שליטה על הניסוי, תוכלו 

 לנסות את המתיחה הזו:

סוכריות מנטוס על  2שימו  .2

ט. קפלו ואלט חתיכה של נייר

את הנייר וקשרו אותו בעזרת 

 חוט. 

. פתחו את בקבוק הקולה הקטן. הניחו את חתיכת נייר הטואלט עם סוכריו  3

יות רהמנטוס לתוך המכסה והבריגו אותו, תוך החזקת החוט. הדבר ילכוד את הסוכ

 החוט העודף. . גזרו את הבתוך המכס

כם  לחבר. היזהרו! אנו  . כעת באפשרותכם להציע את תכסיס הבקבוק של 4

 ממליצים לערוך תכסיס זה במקום פתוח, או באיזשהו מקום שקל לניקוי. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 התפרצויות הגעש הקטלניות ביותר: 

 מתים 

 מתים 

 מתים 

 מתים 

 מתים 

 ''  בע"מיבוא ושיווק על ידי מרמלדה ילדים " 

 



 

 


