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 הרפתקה במעבדה   – החלקיקים התכווצו"    "מותק 
  

": המודל החלקיקי, מעורר מוטיבציה המלווה את נושא "ההרפתקה היא סיפור מסגרת

חלק מורה חושפת ר ה. בתחילת כל שיעו)שכבה ז'( , חום ושינויים בחומרהסדחי דיפוזיה, 

 –"כרגיל"   הלמידה ממשיכה, שאחריה דק' 10-פעילות פתיחה של כ – חדש בעלילה

 . למערך השיעור שהמורה תכננה.בהתאם 
 

 "  הזמנה ה" .  1

"הזמינו אותנו )הכיתה( לסיור במעבדות באוניברסיטה. כשהגענו הדלת היתה נעולה, 

 (.מראים לתלמידים את ההזמנהואחראית המעבדה נתנה לנו הודעה מהחוקר הראשי" )
  

   !" זהירות, רעל "   –   פעפוע פתיחה לשיעור בנושא  .  2

"אחרי שנכנסתם למעבדה, ראיתם מכונה מאוד מסקרנת ובטעות לחצתם עליה". 

 ]מקרינים לתלמידים  

 (, וממשיכים בסיפור[  :090-:940)דקה  חלק מתוך הסרט "מותק הילדים התכווצו"

"המכונה שהפעלתם מכווצת כל דבר לגודל של חלקיק! אפשר לראות חלקיקים רק 

במיקרוסקופים משוכללים ויקרים מאוד, אז אף אחד לא יכול לראות אתכם ואף אחד לא 

 יכול לשמוע אתכם.  

אין ברירה, תצטרכו להסתדר בעצמכם! החוקר הרשע כלא אתכם במיכל זכוכית אטום, 

 .פעפוע בנוזלהסרטון מבחוץ. מקרינים את  ככה זה נראהעיל. נוזל אדום ורוהפך אתכם ל

אם תצליחו להסביר  בטוח שאין לכם מושג איך התפשטתם בכל המיכל. החוקר הרשע 

 . החלקיקים, הוא מוכן לשחרר אתכם   –לו מה קרה לכם  

 ( 0:59-0:31)דקה  סרטון פעפוע של גזכדאי גם להראות  

 

 "! אין לאן לברוח "   – פתיחה לשיעור בנושא דחיסה  .  3

]מקרינים מה עכשיו? כבר נמאס לכם להיות חלקיקים, אבל החוקר הרשע לא מוותר! 

 [(:090-:930)דקה  את המשך הסרט לתלמידים

הפעם. הוא מבטיח לשחרר אתכם  עם מטאטא, ודוחס אתכם ליעה. הוא אוסף אתכם

 החלקיקים, ככה.    – לו איך הוא הצליח לדחוס אתכם צריכים להסביר  רק  אתם  
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 "! סוף פיצוץ "   - . פתיחה לשיעור בנושא חום ושינויים בחומר, לחץ גז  . 4

]מקרינים  היינו צריכים לדעת שאי אפשר להאמין לחוקר הרשע הזה. מה הפעם?

 [(:17:1-340)דקה  את המשך הסרט לתלמידים

את גלגל דגני הבוקר. אתם יכולים לפוצץ כדי שהמדען לא יבלע אתכם, אתם צריכים 

מוכן לשחרר  כמו בפעמים שעברו, החוקר הרשע לחמם את החלב, או לקרר אותו.

  איך החימום או הקירור גרמו לפיצוץ בגלגל.  רק אם תוכיחו לו  -אתכם, בלי בעיה. אבל
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