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יודעים"       "איך
 1 מספעילות

 "קופסה שחורה"
 

 
 :ציוד

  קפסולות סגורות של ביצי קינדר5
 מהמנורה רבת עוצ, מגנט, מאזניים, כלי מלא מים

 
 ."קופסה שחורה"פענוח תוכן 

דמיינו שאתם . שבתוכן יש חפצים לא ידועים,  של ביצי קינדר ממוספרות לפניכם חמש קפסולות סגורות

  .מבלי לפתוח אותןמתבקשים למצוא את תוכן הקפסולות מדענים ה

 ? מבלי לפתוח אותה") קופסה שחורה("כיצד ניתן ללמוד על תכולה של קופסה סגורה 

 

 .רשמו כמה הצעות לבדיקות שיסייעו לגלות את תוכן הקפסולות והסבירו כיצד הן יכולות לעזור בכך.  א

1 ._____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

2 ._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4 ._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5 ._____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
 
היכולת ו,  פענוח תוכן הקפסולות–מידת התאמתם למטרה , בכתה על הניסויים המוצעים לאחר דיון.  ב

טבלה עמודה הראשונה בארבעת השורות הראשונות באת מלאו , לבצעם בעזרת הציוד העומד לרשותנו

.ובוצעשי הניסויים את בה רשמו .הבאה
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. קפסולה  מס הניסוי 

____ 

. קפסולה  מס

____ 

. קפסולה  מס

____ 

. קפסולה  מס

____ 

. קפסולה  מס

____ 

 1ניסוי 

__________ 

     

 2ניסוי 

__________ 

     

 3ניסוי 

__________ 

     

 4ניסוי 

__________ 

     

 5ניסוי 

__________ 

     

 6ניסוי      

__________ 

     

 : השערה

מה יש בתוך 

 ?הקפסולה

     

 .  במקום המתאים בטבלהממצאכם בכל ניסוי רשמו את .בצעו את הניסויים המוסכמיםכעת . ג
 
 . בטבלהשורה התחתונהרשמו את השערתכם ב נסו להסיק מה מצוי בכל קפסולה שבדקתם ו.ד
 

  .  ההשערות השונות על הלוחיסוכמו בסוף הניסוי
 

כיצד ? מה יש בתוך תא חי: למשל". שחורותקופסאות "גם המדען מנסה לפענח מה יש בתוך : סיכום
השאלות המעניינות הן בדרך כלל קשות . עודממה מורכב החומר ו? ממה עשוי כדור הארץ? פועל המוח

השיטה המדעית היא לבצע ניסויים שונים . ן דרך ישירה לגלות את התשובהיוא, מאוד לפיצוח
 .   התמונה כולהלגבילקבל מושג טוב יותר , כמו בפאזל, שבעזרתם ניתן

  
על מנת לענות ים  עובדות הייתם מסתמכלואו על אלו מדידות או ניסויים הייתם מבצעים א: תרגיל

 : על השאלות הבאות
 ?מה מהירות הסיבוב של כדור הארץ סביב השמש .א
 ? ממה עשוי האוויר .ב
 ? האם יש מים על המאדים .ג
 ? האם האקלים על פני כדור הארץ מתחמם .ד
 ?האם קיים גלגול נשמות .ה
 ? מדוע השמיים כחולים .ו
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