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 מסיסות החומר

המסיסות. הם יבינו שיש  -מדו על תכונה של חומרהילדים יל  :מטרת הפעילות

 חומרים שלא יכולים להתמוסס זה בזה. הם יהנו מהכנת מנורת לבה מגניבה ויפה.

 אביזרים:

 בקבוק עם שמן ומים 

 כוס מים, כוס שמן, מלח 

 תמונות חלקיקים 

 לוח משחק, כרטיסיות 

 קאפה קטנה, פנס קטן לכל ילד 

 לכל ילד בקבוקון, מים, צבע מאכל, שמן 

 דבק חם 

  סוכרזיתמיכל 

 מהלך הפעילות:

  המדריכה מראה לילדים בקבוק עם שמן ומים ושואלת מי יכול לערבב בין

  שניהם. הילדים מנסים קצת ללא הצלחה.

של חומר, שכשמערבבים אותו עם תכונה זוהי  -מסיסות המדריכה מסבירה לילדים:

החומר שלתוכו מכניסים עוד . ונוצרת תערובת אחידה נמס לתוכוחומר אחר הוא 

הם חומר שאותו מכניסים נקרא "מומס". יש חומרים שאין ל חומר נקרא "ממס" וה

 את היכולת להתמזג עם חומר אחר.

 באמצעות כוס מים, כוס שמן ומלח. -ניתן להסביר את ההמשך עם הדגמה*

ם, אך מסוי חומר, שיימס בחומרני החומרים. יכול להיות המסיסות תלויה בשילוב ש 

מניחים את התמונות של  בחומר אחר לא, לדוג': מלח נמס במים, אך לא בשמן.

ומראים לילדים איך חלק מהחומרים מתמוססים זה בזה  במרכז המעגל החלקיקים

התמוססות החומר  וחלק נשארים כל חומר עם עצמו.ומתחברים לחומר השני 

מים מאשר בכוס בכוס תה חם  יותר וכר נמס טובתלויה גם בטמפרטורה, לדוג': ס

 פושרים.
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 פורשים את לוח המשחק עם הכרטיסיות ומחלקים את  -משחק איקס עיגול

קבוצות. כל קבוצה בתורה בוחרת את המקום שבו רוצה לצייר את  2הקבוצה ל

סימנה ומרימה את הכרטיסייה שבאותה משבצת. אם ענתה נכון, מציירת שם 

הקבוצה השנייה מציירת שם את סימנה. כשהמשחק נגמר  -את סימנה, אם לא

 אפשר להרים את שאר הכרטיסיות ולענות גם עליהם.

 למנורה ומעמד הלבה מנורת הכנת  : 

חתיכת קאפה עם חתכים, פנס קטן וריבוע קאפה. את החתיכה  קבלמ חניך כל

הוא מקשט עם ארטליין ומדבקות. מעמידים את רצועת הקאפה בצורת ריבוע 

ומדביקים מעל את הריבוע עם מסקנטייפ. מכניסים את הפנס כך שהנורה שלו 

 מתאימה בצורה למעמד נכנס שהפנס שיוודאו חשובתצא דרך החור שבריבוע. 

  .דרך החור מאירה האור ושאלומת ודלהג מבחינת

 מהבקבוקון רבע למלא יש. בקבוקון יקבל חניך כל מוכן יהיה המנורה מעמד כאשר

(. מידי כהים לא אבל עיםצבו שהמים עד) מאכל צבע של טיפות 01 ולהוסיף במים

 מנת על בפקק ולסגור סופו עד בשמן הבקבוקון את למלא יש הצבועים המים מעל

 דבק בעזרת המעמד מעל נדביק המלא הבקבוקון את .תכולתו את לשפוך שלא

 .חם

 .סוכרזית של' יח כמה חניך לכל ניתן המנורה בניית את יסיימו החניכים כל כאשר

 וידליקו את האור. הבקבוקון לתוך יכניסו החניכים הסוכרזית את

המים לא  -במהלך הכנת המנורה, להסביר לילדים שפה מתבטא מה שלמדנו

 מתערבבים עם השמן, אך הסוכרזית נמסה במים.

בפעילות הכרנו את התכונה מסיסות, למדנו באלו חומרים  סיכום הפעילות:

תמוססות ועוד. נהננו מפעילות באלו לא. למדנו על תנאים לההתכונה קיימת ו

  יצירתית.
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