
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 קשת בענן !! –חוג מדעים 
 

 הסבר מדעי : .1

 

האור הבא מן השמש הוא בעצם תערובת של גוונים: אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול 

 )תכלת(, כחול כהה יותר וסגול .

 השמש. הקשת בענן מגלה לנו את האמת על קרני האור הלבנות, ששולחת אלינו

קרניים רבות, בצבעים  נוסעות מתברר שקרן האור הלבנה היא מעין "אוטובוס" שבתוכו

אבל כשעוצרים את האוטובוס, ומכריחים את  ,שונים. האוטובוס הזה נראה לנו לבן

את דרכם בעצמם, אפשר לראות שכל אחד מהם הוא  הנוסעים לרדת ממנו ולהמשיך

  .צבע נפרד וייחודי

את התגלית הזאת גילה אחד המדענים  .הצבעים האלה מציירים את הקשת בענן

העצמאות הזאת של הצבעים, הנוסעים באוטובוס  ניוטון.  ולים בכל הזמנים, אייזיקהגד

 נובעת מתכונות אופי שונות שלהם.  ,של קרן האור הלבנה

אחד מצבעי האור עוברים דרכן אחרי הגשם, האוויר מלא בטיפות מים קטנטנות, שכל 

 . בצורה שונה ולכן רואים את הקשת היפה 

 

 הניסוי : .2

 ניצור קשת בענן בעצמנו 

ליד חלון מואר בשמש קבוצה ליד קיר ביום שמש, או בתוך הקבוצה חצר ה :המיקום

 .וקיר ליד החלון

 .קערית קטנה ושטוחה ורצוי מזכוכית שקופה מלאה במים. מראה קטנה : אביזרים

בחצר ליד קיר באזור  להניח את הקערית המלאה מים על כסא : מהלך הפעילות

בתוך  מוצף שמש או בתוך הגן ליד חלון מואר בשמש. להניח את המראה בשיפוע

קערת המים,חלק מהמראה בתוך המים וחלק מחוץ למים. להניע אותה מצד לצד 

בכיוונים שונים עד שאור השמש יפגע במראה וישתקף על הקיר. ניתן לראות כתם לבן 

לידו השתקפות נוספת, אך הפעם צבעי קרן האור שהוא השתקפות המראה על הקיר ו

 .נפרדים לצבעי הקשת

 

 

 

 

 

 עוגת קשת מדהימה! .3



 
 

 !!!עוגת קשת בענן 

 

 קבוצות . וכל קבוצה עושה עוגה : 2מחלקים את הקבוצה ל 

 

 חומרים:

 ביצים 3

 סוכר וניל2 

 אבקת אפיה 1

 מיםכוסות  2

 כוס סוכר 1

 כוסות קמח 2

 כוס שמן 1/2

 

 צבעי מאכל*

 

 

 :אופן הכנה

ביצים, סוכר וניל, אבקת אפיה, מים, סוכר, קמח  להמערבבים יחד בקערה גדו .1

 ושמן.

 

 ומערבבים עם הצבע.לנו למספר הצבעים שיש מחלקים את התערובת  .2

 

 יוצקים באופן הבא: ו  משמנים תבנית עגולה, .3

למרכז התבנית. התערובת אחת יוצקים בערך כמות של כוס מהתערובת 

 למרכז התבנית כמות של כוס בערך תתפשט ותכסה את התחתית. יוצקים שוב

 למרכז השלישיתיוצקים כוס מהתערובת ממשיכים ו. אחרת מהתערובת 

התערובת וממשיכים כך לסירוגין עד לסיום הבלילות. מתקבלת דוגמת 

 ..טבעות

 

מעלות ולא פותחים את התנור  184דקות בחום של  44שמים בתוך התנור ל .4

 .בזמן אפיה כדי שהעוגה לא תיפול

 

 .ישים על צלחת שטוחה ומעל מפזרים קצת אבקת סוכרמג .5

 

    !בתאבון

 

 

 


