
 בס"ד
 

 מתח פנים וקרום

 מתח פנים ותכונותיו.הילדים ילמדו על  :מטרת הפעילות

 אביזרים: 

 "שרשראות שרשום עליהם: "קרום 

 כמספר ילדי הקבוצה. יםמשרדי אטבים 

 כמספר ילדי הקבוצה מים כוסות. 

 נייר סופג 

 קיסמים כמספר ילדי הקבוצה. 

  

 מהלך הפעילות:

מהלך המשחק: הילדים מתפזרים בחדר, ; משחקים את המשחק מולקולות

המדריכה אומרת מספר כלשהו והילדים צריכים להתאסף בקבוצות לפי המספר. 

. הילדים צריכים 4ילדים והמדריכה אמרה את המספר  51לדוגמא, בקבוצה יש 

ילדים בלי  3ונשארים  4קבוצות של  3, כך שנוצרות 4להתחלק לקבוצות של 

לי קבוצה, מקבלים שרשרת שכתוב עליה "קרום". הילדים שנשארו ב קבוצה.

ת שרשראות משחקים את המשחק כמה פעמים עם מספרים שונים, ומעבירים א

)שימו לב לבחור מספרים כך שלא יישאר ילד אחד בלי  הקרום בהתאם לכל סיבוב

 .קבוצה(

כל נוזל בעולם מורכב מחלקיקים הסבר מפורט:  .מסבירים לילדים מהו מתח פנים

 נוצרהנוזל  פני על)מצורפת תמונה להמחשה(.  שנצמדים אחד לשני, כמו במשחק

 חלקיקיםמ המורכב נראה ובלתי דקיק קרום מין ,"פנים מתח" שנקרא דבר

 להיצמד להם שגורמים משיכה כוחות זה על זה מפעילים נוזל חלקיקי. )מולקולות(

 ביותר החיצוני בחלק הנמצאים אבל החלקיקים .(, הקבוצות שנוצרו)כמו במשחק

)כמו במשחק, הילדים  הצדדים מכל אחרים בחלקיקים מוקפים אינם הנוזל של

, הנוזל פני על קשיח קרום מעין ויוצר איזון חוסר גורם וזה ,שנשארו ללא קבוצה(

 שזה מתח הפנים.



 בס"ד
 

מהם  ומבקשים )הוכן מראש( לילדים כוס עם אטב צף מראים האטב הצף:ניסוי 

. הם לא יצליחו ואז עושים את הניסוי כל אחד לנסות להציף גם הם את האטב

 יותר קצת בגודל, סופג נייר של פיסה המים פני על בעדינות מניחים אישי:באופן 

 .המים פני על יצוף הנייר. הבאה בתמונה כמתואר, הנייר מאטב גדול

 

 .מניחים בעדינות את האטב על הנייר הסופג הצף

 

הנייר הסופג בקרקעית  את בעדינותדוחפים ומטביעים  קיסםבאמצעות ה

 .אפשר גם לדחוף אותו הצדה ולהוציא אותו מהמים – הקערה

 

אם היינו עדינים מספיק, ה"קסם" הצליח והאטב יצוף על פני המים בלי עזרת 

 בזכות הקרום! הנייר

 

 

 

נו על המושג מתח פנים. חווינו את התופעה בניסוי למד עילות בפסיכום הפעילות: 

 מעניין ומגניב.


