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Kedves szülők!
Ez a gazdagon illusztrált kísérletező készlet 
kedves történettel játékos formában vezeti  
be a gyerekeket a természettudomány és  
a technika világába.

Olvassák el gyermekükkel együtt a történetet, 
és közösen végezzék el a kísérleteket, építési 
feladatokat. 

A kísérletek elvégzéséhez szükséges legtöbb 
anyagot a készlet tartalmazza, de vannak 
olyan anyagok, amiket a háztartásból kell 
beszerezni. Minden kísérlet leírása  
a szükséges anyagok felsorolásával kezdődik. 
A kísérletek elvégzéséhez szükséges dolgokat, 
amiket a háztartásból kell venni, dőlt betűkkel 
írtuk. Javasoljuk, hogy a kísérletek 
megkezdése előtt mindig készítsék elő a 
szükséges anyagokat. A sérülések elkerülése 
érdekében fordítsanak fokozott figyelmet 
gyermekükre, amikor olyan hegyes, éles 
eszközöket használ, amik sérüléseket 
okozhatnak. Ilyenek például a tű,  
olló vagy a kés. 

A modelleket a készlet alkatrészeiből lépésről 
lépésre kell felépíteniük. Az építési technika 
megismeréséhez, az építési elemek 
funkciójának kiismeréséhez, kezdetben egy 
kis türelemre lesz szükségük. Tanulmányozzák 
az építési útmutatót, és segítsék gyermeküket 
az építési folyamat során. Egy kis gyakorlással 
a modelleket egészen könnyedén  
felépít hetik majd. 

A munkaterületnek válasszanak egy olyan 
stabil asztalt, ami jól meg van világítva, és  
a felülete könnyen tisztítható. A festékekkel 
történő kísérletezés során (9,12,24 és  
26. oldali kísérletek) különösen óvják  
a környezetet. Terítsenek régi újságpapírt  
a padlóra a kísérletezés helyén. Legyen 
készenlétben egy régi rongy az esetlegesen 
kiloccsanó festékanyagok feltörléséhez.  Ha 
hosszabb ideig szeretnék összeépítve tárolni 
a modelleket, akkor válasszanak egy 
biztonságos helyet a számukra, ahol kisebb 
gyermek, vagy háziállat nem férhet hozzá. 

Javasoljuk, hogy a gyermek a kísérletezés 
során régi ruhát viseljen, mert nem biztos, 
hogy a ruhára esetlegesen ráfröccsenő 
festékanyag maradéktalanul eltávolítható.

A festékekkel végzett kísérletek befejezése 
után a munkaterületet és a használt 
eszközöket meg kell tisztítani, majd alaposan 
kezet kell mosni. A műanyag eszközöket 
mossák el mosogatószeres langyos vízzel és 
töröljék szárazra. A kísérletezés után 
tegyenek vissza mindent a készlet dobozába. 
A készlettel alkotott Barbie® ruha  
nem mosható. 

Csak a készletben található anyagokat, 
valamint olyan dolgokat használjanak  
a kísérletezéshez, amiket az útmutató megad. 
A kísérletezéshez használt élelmiszerek 
emberi fogyasztásra már nem alkalmasak,  
a kísérlet befejezése után háztartási 
hulladékba kell dobni.

Ügyeljenek arra, hogy a kísérletező készlet 
alkatrészei és a felépített modellek ne 
kerüljenek kisebb gyermek kezébe. 

Jó szórakozást kívánunk önnek és 
gyermekének a kísérletezéshez és  
a modellek felépítéséhez.

Mi a MITT?
A MITT egy mozaikszó, amit a matematika, 
informatika, természettudomány és a technika 
összefoglalásaként használunk. A MITT segíti 
gyermekét a környezetének megértésében: 
a természettudományok tanulmányozásával 
érthetővé válnak a különböző természeti 
jelenségek, a technikai ismeretek megkönnyí
tik a technikai eszközök, berendezések 
működésének megértését.
Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeket 
játékos formában vezessük be  
a tudományok világába azért, hogy örömteli 
legyen számukra a környezetük felfedezése 
és az összefüggések megértése.

Biztonsági előírások:
FIGYELEM! Nem ajánlott 3 éves kor alatti 
gyerekeknek. Az apró alkatrészek lenyelése, 
belélegzése fulladást okozhat. 
Fulladásveszély! A készlet hosszú zsinórt 
tartalmaz. A zsinór a nyakra tekeredve 
fulladáshoz vezethet. Javasoljuk  
a csomagolás és az útmutató megtartását, 
mert olyan információkat tartalmaznak, 
amikre a későbbiekben még szükségük lehet.
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KÍSÉRLETEZŐ KÉSZLET

A kísérletek listája

  ÉPÍTÉS  Forgatható ruhafogas 4 oldal

  KÍSÉRLET   Gyorsabban forgó ruhafogas 7 oldal 

   
Kiegészítő

KÍSÉRLET  Motor a ruhafogashoz 8 oldal 

  KÍSÉRLET   Kromatográfiával készült ruha 9 oldal 

  ÉPÍTÉS  Kémcsőállvány 11 oldal 

  KÍSÉRLET   Szivárványszínek 12 oldal

  KÍSÉRLET   Ruhák optikai csalódással 13 oldal

  ÉPÍTÉS  Mosógép 17 oldal

  KÍSÉRLET   Gyorsabban forgó mosógép 19 oldal  

   
Kiegészítő

KÍSÉRLET  Gravitációs motor a mosógéphez 19 oldal 

  ÉPÍTÉS  Forgatható cipős polc 20 oldal 

  ÉPÍTÉS  Üvegház ventillátorral 22 oldal

  KÍSÉRLET   Rózsamintás ruha 24 oldal

  ÉPÍTÉS  Ruhabemutató emelvény 25 oldal

  KÍSÉRLET   Virágfestés 26 oldal

  ÉPÍTÉS  Ékszer-körhinta 27 oldal

  ÉPÍTÉS  Függőágy legyezővel 29 oldal

Kész egy kísérlet? 
Akkor itt kipipálhatod!

A készletben találsz egy  
sárga „csapkiemelőt” aminek  

a keskeny (A) végével 
könnyedén kiemelheted  
a rövid lila- és a hosszabb pink 

színű csapokat. 

A szélesebb végével (B)  
a narancssárga stiftet és  
a fehér kupakot emelheted ki.

OKOSAN ÉS KREATÍVAN MINDEN NAP!

(A)

(B)



Amit a kísérletező készleted tartalmaz

 Nr.  Megnevezés  Mennyiség   Kód

 1  3-as keresztlyukas elem 4  718128

 2 3-as lyukas elem 8 718129

 3  5-ös dupla lyukas elem 1  718130

 4  5-ös lyukas elem 2  718131

 5 5-ös keresztlyukas elem  10 718132

 6 kis fogaskerék 2  718104

 7 közepes fogaskerék 1  718105

 8  nagy fogaskerék 4  718106

 9 nagy lánckerék 2 718107

 10 kis görgő 2  717956

 11 forgatókar  1 718108

 12 tengely (35mm)  3 718109

 13  tengely (70mm) 1   718110

 14  tengely (150mm)  1  718111

 Nr.  Megnevezés  Mennyiség   Kód

 15 kereszt csatolóelem 3  718121

 16 hosszanti csatolóelem 1  718122

 17 lila stift 8   718112

 18 narancssárga stift 4 718113

 19 kék stift 1  718114

 20 rövid lila csap 18 718115

 21 hosszú pink csap 12  718116

 22 áthidaló elem 2 718123

 23 fehér kupak 8 718124

 24 zsinór (100cm) 1  715055

 25 csapkiemelő 1 702590

 26 mini keret 4 717969

 27 rövid keret 4 717970

 28 íves keret 8  717971

 Nr.  Megnevezés  Mennyiség   Kód 

 29 futószalag 

 kapcsolók 3 718118

 30 adapter „A” rész 1  718119

 31 adapter „B” rész 1  718120

 32 alátétgyűrű 2 703242

 33 stancolt ív fólia (3db) 1  718049

 34 kémcső 1  717120

 35 kémcsőtető 1 717949

 36 fekete filctoll 1 714020

 37 cseppentő 1 719076

 38 festékkorong 1  717093

 39 pamutvászon  2 717948

 40 Barbie®-baba 1  719429

 41 kis lánckerék 1  719027

A kísérletekhez szükséges egyéb anyagok: olló, lapos műanyag tál, víz, 2 teli PET palack, gemkapocs, 
ragasztószalag, kétoldalas ragasztószalag, papírtörlő, tű és cérna (opcionális), mérőpohár, teáskanál, 6 
műanyag pohár, cukor, néhány pénzérme, zeller vagy gyümölcsök, mint például citrom, mandarin, alma, 
vágódeszka, kés, vízfesték, vizespohár, ecset, papír, fehér virág (vagy zellerszár), vonalzó, toll, biztosítótű

Azokat az anyagokat, amiket a doboz nem tartalmaz dőlt betűkkel írtuk.
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Forgatható ruhafogas

„Szia Barbie, itt vagyok!” 
Niki Barbie ajtaja előtt 
állva bekiált. Vár egy 
pillanatot, de nem jön 
semmi válasz. „Barbie? 
Itt vagy?”

„Itt vagyok fent! Gyere 
gyorsan!”, kiáltja Barbie 
fentről. A hangja 
aggodalommal teli.

Niki felszalad  
a lépcsőn. Benéz  
a hálószobába, majd a 
nappaliba, de Barbiet 
sehol sem látja. Rápillant a nyitott 

ruhásszekrényre is, és már épp tovább akar 

szaladni, amikor alaposabban  

megnézi a szekrényt …

Barbie a ruhásszekrény padlóján ül, egy 

hatalmas ruhakupac alatt. „Még sosem láttalak 

ilyennek”, mondja Niki huncutul mosolyogva.

„Niki, annyira örülök, hogy itt vagy! Kell egy ruhát találnom, amit felvehetek az állatvédelmi egyesület nyári báljára”, mondja Barbie.  
„De nem találok semmit, ami illene  
az eseményhez!”

„Hát ezen nem is csodálkozom”, válaszolja Niki, majd a kezét nyújtja Barbienak, hogy felsegítse őt a padlóról.

„Tudom”, mondja Barbie, egyszerűen nincsen elég helyem a ruháim számára.

A padlót beborítják a pólók, nadrágok, flip-flop papucsok, lovaglónadrágok, futballtrikók, sőt még egy balett tütü is fekszik itt. Barbie 
mindenre fel van készülve, csak éppen a nyári bálra nem. „Bárcsak lenne lehetőségünk  
a ruháidat szépen elrendezni!” sóhajtja Niki.

Barbie szeme felcsillan. „Ez az! Niki, te zseniális vagy!” kiáltja Barbie. „Meg tudjuk csinálni, csak egy papírra és egy ceruzára van most gyorsan szükségem.” Barbie előkap a táskájából egy ceruzát és nekiáll rajzolni.

Niki érdeklődve figyeli, ahogy Barbie  
a papírra veti az ötletét és néhány  
tervrajzot is készít mellé.

A TÖRTÉNETÜNK ELKEZDŐDIK …
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Forgatható 
ruhafogas

Segíts Barbie-nak és Nikinek megépíteni  
a forgatható ruhafogast. Tartsd be az elemek 
beépítésének sorrendjét. Az építési elemek 
között látható vonalak megmutatják azt, hogy 
hogyan tudod az elemeket  
összeilleszteni.

Ezeket a részeket emeld ki  
a stancolt fóliaívből, majd  
az ábra szerint hajtsd  
meg őket.

1 2

3

4

„Itt a megoldás!” kiáltja Barbie és lelkesen mutatja terveit Nikinek. „Nézd, ez egy 
forgatható ruhafogas! Ezen dupla akkora 
helyem lenne a ruháimat felakasztani.”

„Remek tervnek hangzik. Kezdjük el az építést!” Niki szeme is csillog a lelkesedéstől.

Ezt a  
lépést kétszer 
csináld meg.

x2

x2

ÉPÍTÉS

x2

x2 x2 x2
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Forgatható ruhafogas
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Forgatható ruhafogas

Kész!

Kapcsold össze a futószalagot 
ezekkel a kapcsolókkal.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy ezt a 
lépést a másik oldalon is meg kell 
csinálnod.

10

11 12

Amint elkészül a forgatható ruhafogas, Niki 

azonnal ki is próbálja, megfogatja a forgatókart.

„Hmm … egy kicsit, mintha lassan forogna”, 

mondja Barbie.

„Úgy gondolom, hogy én már tudom is, hogyan 

tudjuk elérni, hogy gyorsabban forogjon”,  

mondja Niki.

9x 3x 1x
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Van ötleted, hogy mitől foroghatna gyorsabban a ruhafogas? 
Próbáld ki!

Forgasd meg a 
forgatókart ugyanolyan 
erővel, mint korábban. 
Most gyorsabban, vagy 
lassabban forog a 
ruhafogasod?

1  Bontsd le a modelledből ezt a nyolc elemet. 2    Egészítsd ki a 
modelledet a 
rózsaszín 
keretben látható 
dolgok 
beépítésével.

„Ha kicseréljük a kis fogaskereket  

a közepes fogaskerékkel, akkor  

a ruhafogas minden forgatásnál  

egy kicsit gyorsabban forog”, 

magyarázza Niki.

„Köszi a fizikaórát”, mondja Barbie, 

miközben felemel egy fogaskereket.  

„Szép munka volt!”

Kész!

KÍSÉRLET
Forgatható ruhafogas

3 4 5
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Ugyanezen az elven működik a kerékpárod váltója is.

A második kísérletben a közepes fogaskereket  
(40 foggal) forgattad meg és ez hozta mozgásba a nagy 
fogaskereket. A nagy fogaskeréknek másfélszer annyi 
foga van, mint a közepes fogaskeréknek (1,5 x 40 = 60). 
Ezért a nagy kerék kétharmadnyi fordulatot tesz, míg  
a közepes kerék egyszer körbefordul. Tehát kétszer  
olyan gyorsan forog, mint korábban! Ezt 1:1,5 arányú 
erőátvitelnek nevezzük. Az erőátvitel 
megváltoztatásával megváltoztattad 
a forgási sebességet.

Apropó: Ha egy fogaskerék 
meghajt egy másik 
fogaskereket, akkor  
a második mindig 
ellentétes irányban  
forog, mint az első.

Bár a forgatókart mindkét alkalommal ugyanolyan 
sebességgel forgattad, a ruhafogas másodszor sokkal 
gyorsabban fordul. Miért van ez így?
A hajtókarral meghajtod a tengelyt, a fehér „rudat”. 
Mivel a tengely rögzítve van a fogaskerékben,  
az vele fordul. Az első kísérletkor  
a kis fogaskereket (20 foggal) forgatod meg.

A kis fogaskerék fogai belekapaszkodnak a nagy 
fogaskerék fogaiba. Így a nagy fogaskereket (60 foggal) is 
megforgatod. Ez hozza a mozgásba a ruhafogas 
futószalagját. A nagy fogaskeréknek háromszor annyi 
foga van, mint a kicsinek (3 x 20 = 60). Ezért a nagy kerék 
csak egyharmadnyi fordulatot tesz, míg a kis kerék 
egyszer körbefordul. Ezt 1:3 arányú erőátvitelnek 
nevezzük.

Kiegészítő

Forgatható ruhafogas

Ha van egy ilyen szép 
Barbie® Álomházad,  
akkor, felhasználhatod  
az intelligens bútorod 
motorját a ruhafogasod 
meghajtására.   
Így építheted össze:

KÍSÉRLET

MI TÖRTÉNT?

1    A modelled az 1. fel-
építési stádium ban 
legyen, ahogyan a 
könyv 7. oldalán áll. 
Majd építsd tovább, 
ahogyan az ábrán 
látod.

2    Nyomd meg a gombot az intelligens 
bútor motorján azért, hogy mozgásba 
hozd a ruhafogast.

A bútorod motorja meghajtja  
a ruhafogas tetején  
a fogaskereket, ami mozgásba 
hozza a ruhafogasod 
futószalagját.
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Miután Barbie és Niki szépen 

felakasztották a forgatható 

ruhafogasra Barbie ruháit, 

elkezdenek ruhát keresni a bálra. 

„Sokkal jobb így”, mondja Barbie, 

miközben a forgatható 
ruhafogasra mutat.

„Ezt neked köszönhetem!”

„Azt hiszem, nekem is szükségem 

lenne egy ruhára, amit felvehetek 

a bálra. Abban reménykedem, 

hogy talán tudsz egy ruhát 

kölcsönözni nekem”, néz Niki 

reménykedve Barbiera. 

„Biztosan, találunk neked itt egy csodás ruhát”, 

nevet Barbie. 

De minél tovább válogatnak a lányok a ruhák 

Kromatográfiával 
készült ruha

Segíts Barbienak és Nikinek kromatográfiával 
ruhát készíteni. 

A kísérlethez szükséges anyagok: pamutvászon, fekete 
filctoll, fonal, víz, 2 teli PET palack, gemkapocs, konyhai 
papírtörlő, olló, tű, varrócérna (opcionális)

1   Vágd ketté a pamutvásznat, ahogyan a képen látod.

2   Mosd ki a pamutvászon egyik felét meleg vízben, majd 
hagyd megszáradni. A vasaláshoz kérd egy felnőtt 
segítségét. 

3   Rajzolj a fekete filctollal egy sor pontot a pamutvászon 
szélétől 1,5 cm távolságra. A pontok 1-2 cm távolságra 
legyenek egymástól. Rajzold át a pontokat párszor, 
hogy jó feketék legyenek.

1

3

2

KÍSÉRLET

között, annál nehezebben találják meg  
a megfelelő ruhát.

„Tudod, hogy mire gondolok? Miért nem csinálunk 
mi magunknak ruhát a bálra? Van 
fekete festékem és fehér ruha anya-
gom. Csinálhatunk magunknak egy 
fekete koktélruhát”, mondja Barbie. 

„Én valami színesebbet szeretnék”, 
válaszolja Niki.

„Igazából én is. Emlékszel arra a 
kémiaórára, amikor a kromatog-
ráfiáról tanultunk?” kérdezi Barbie.

„Arra gondolsz, amikor a 
laboratóriumban voltunk és 
szétválasztottuk a színeket? Az 
nagyon jól nézett ki”, mondja Niki.

„Pontosan! A fekete festéket szétválaszthatjuk különböző színekre, így egyedi ruhánk lenne a bálra. Már most látom magam előtt az álomszép mintákat”, kiáltja lelkesen Barbie.

„Akkor kezdjünk is bele”, mondja Niki.

9
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Kész!

4   A tál jobb és bal oldalára állíts egy-
egy PET palackot. Feszítsd ki a 
fonalat a két palack között és kösd rá 
a nyakukra. Rögzítsd a fonalon 
gemkapcsokkal a pamutvásznat.  
A pamutvászon alsó széle 2-3 cm 
távolságra legyen a tál aljától. 

5   Tölts vizet a tálba addig, hogy elérje  
a pamutvásznat, de ne érje el  
a fekete pontokat. Figyeld meg, 
ahogyan a fekete festék elterjed  
a pamutvásznon. Várj addig, míg azt 
látod, hogy a fekete festék különböző 
színekre szétválik. Amikor elégedett 
vagy az eredménnyel, emeld le  
a pamutvásznat a fonalról, és fektesd 
konyhai papírtörlőre, hogy 
megszáradjon.

6   Ismételd meg a fenti lépéseket akkor, 
ha több színes csíkot szeretnél.  
Az első csíkokat engedd körülbelül  
a pamutvászon feléig kiterjedni.  
A második szakaszban ismételd meg  
a fenti lépéseket a pamutvászon másik 
szélénél is (ekkor a vászon másik végét 
kell a vízbe lógatnod).

7   Azért, hogy a pamutvászon szélei ne 
rojtosodjanak ki, pelenkaöltéssel 
körbevarrhatod. Varrógéppel biztosan 
gyorsabban menne a varrás, de ahhoz 
egy felnőtt segítségét kell kérned.

8   Vágj egy keskeny nyílást  
a pamutvászon felső sarkainál.

9   Dugd bele a baba egyik karját  
a nyílásba, majd borítsd be  
a baba testét a ruhaanyaggal.

10   Dugd át a baba másik karját  
a másik nyíláson.

Tekerj egy vékony szalagot  
a baba derekára övnek.

Kromatográfiával készült ruha

6

4 5

Várj!
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A fekete filctolladban lévő festék különböző színeket 
tartalmaz, amik együtt fekete színt adnak.  
A festékanyagokat úgy képzeld el, mint apró színes 
részecskéket. 

Hogyan válnak külön a különböző színek? 
A titok nyitja a víz. A pamutvászon 
felszívja a vizet, a víz az anyagban egyre 
feljebb vándorol. Ez a kapilláris effektus - 
a folyadékok azon tulajdonsága, hogy 
képesek szűk, keskeny térben a 
gravitációs erő ellenében is mozogni. 
Esetünkben a víz, ami magával viszi a tinta 
festékanyagait. 

A különböző festékanyagok különbözően 
oldódnak ki a fehér pamutvászonból. 
Ezért a különböző színek különböző 
sebességgel, eltérő távolságra 
vándorolnak az anyagban a vízzel. Így 
válnak szét egymástól a különböző színek. 
Ezt az eljárást Kromatográfiának is 
nevezzük.

Kromatográfiával 
készült ruha

1 2

4 5

Segíts Barbienak és Nikinek egy kémcsőben 
szivárványt előállítani! Ehhez először is egy 
kémcsőállványra lesz szükséged.

„Hű de jól néz ki”, kiáltja 
Barbie lelkesen.  
„Csináljuk meg 
ugyanilyenre a 
laborköpenyünket is!  
Az elég feltűnő lenne  
a következő kémiaórán.”

„Tetszenek ezek  

a színes csíkok”, mondja Niki. „Én szívesen 

mennék egy szivárványszínű 
ruhában a bálra!”

„Biztos szép lenne,  
de hogyan lehet 
szivárványszíneket 
előállítani?”, kérdezi 
Barbie. 

„Ha jól emlékszem, 
egyszer a kémiaórán egy 
kémcsőben sikerült 
szivárványt 
előállítanunk”, válaszolja Niki. 
„Próbáljuk ki, csak néhány dologra lenne 

szükségünk a konyhából”

ÉPÍTÉS

3

x2

MI TÖRTÉNT?

Kész!
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Mitől lett a kémcsőben szivárvány? Hogyan 
lehetnek egymáson a különböző oldatok, anélkül, 
hogy összekeverednének? Titok az oldatok 
különböző sűrűségében rejlik. Az oldatok 
sűrűségét, a bennük feloldott oldott anyag 
mennyisége befolyásolja (g/cm3). A sűrűség 

megmutatja, hogy egy adott 
térfogatú folyadéknak 
mekkora a tömege.  
A térfogat megmutatja, 
hogy egy adott dolog, vagy 
folyadék mekkora helyet 
tölt ki a térben.  
A térfogatot mérhetjük 
például milliliterben (ml). 
A folyadékok  
a kísérletünkben 100 ml 

Szivárványszínek

A kísérlethez szükséges anyagok: 
kémcső, kémcsőállvány, festékkorong, 
cseppentő, mérőpohár, teáskanál,  
6 műanyag pohár, konyhai papírtörlő, 
cukor, víz

1   Tegyél mindegyik pohárba 100 ml 
meleg vizet. A festékkorongot még  
a csomagolásban, óvatosan törd 
apróbb darabokra.

2   Színezd meg a poharakban a vizet.  
A készletedben piros, narancs, sárga, 
zöld és kék festékkorongok vannak.  
A lila szín eléréséhez tegyél egy 
kisebb darab piros festéket a 
pohár ba és egy icipici kéket is. 
Mindig apróbb festékdarabokkal 
kezd a színezést, majd szükség szerint 
óvatosan adj hozzá további 
festéktabletta rögöket. Ügyelj arra, 
hogy ne legyen egyik folyadék sem 
túlságosan sötét színű. A kanállal 
tudod a vízben kevergetve  
a festéktabletta rögöket feloldani. 
Ügyelj arra, hogy a kanalat egy 
kevergetés után a papírtörlővel 

töröld szárazra, mielőtt a következő 
pohárba meríted.

3   Tegyél annyi teáskanál kristálycukrot 
a poharakba, amennyit az ábra mutat. 

4   Kevergesd addig az oldatot, míg  
a cukor teljesen feloldódik. Legyél 
türelmes, mert ez a folyamat eltart 
egy darabig, különösen azoknál  
a poharaknál, amelyekbe több cukrot 
tettél. Ne felejtsd el a kanalat mindig 
szárazra törölni.

5   Tegyél a kémcsőbe (max. 8 teli 
cseppentés) a cseppentővel 
mindegyik festékoldatból 
ugyanannyit, a következő sorrend 
betartásával: lila, kék, zöld, sárga, 
narancs és piros. Nagyon óvatosan 
kell cseppentened, és közben 
ügyelned kell arra, hogy ne zavard fel 
a kémcsőben lévő folyadék felszínét. 
A legbiztonságosabb eljárás, ha  
a cseppentő nyílását a kémcső 
belsőfalához támasztod és a színes 
oldatot a kémcső belső falán 
engeded le.

KÍSÉRLET
Kövesd az utasításokat és akkor sikerülni fog  
a kémcsőben szivárványt előállítani.

térfogatúak. A víz sűrűsége 1 g/cm³. Ha cukrot 
oldasz fel a vízben, akkor megnő a sűrűsége.  
1 ml cukros víznek nagyobb a sűrűsége, mint  
1 ml víznek. Minél több cukrot oldasz fel  
a vízben, annál nagyobb lesz a sűrűsége. 
 A lila oldatban a legtöbb (15 teáskanál) cukrot 
oldottad fel, ennek az oldatnak lett  
a legnagyobb sűrűsége. A kék oldatban  
a második legtöbb cukrot oldottad fel  
… és így tovább.
Akkor, ha különböző sűrűségű oldatokat 
óvatosan egymásra öntesz, az alacsonyabb 
sűrűségű (könnyebb) oldat úszni fog a nagyobb 
sűrűségű oldat felszínén. A kísérleted során 
ügyelned kell arra, hogy ugyanakkora 
mennyiségű oldatokat rétegezz egymásra, 
különben az oldatok összekeverednek,  
és a kísérleted eredménytelen lesz.

2 4

5

MI TÖRTÉNT?

-től

1. kék
2. sárga
3. narancs

4. piros
5. zöld

1.

3.

5.

2.

4.

2
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Hogyan keletkezik a szivárvány?

A szivárvány egy optikai jelenség, amit  
a levegőben lévő páracseppeken megtörő 
napfény okoz. A napfény, amit fehérnek 
érzékelünk, több színes fénysugárból áll.

A szivárvány akkor alakul ki, ha a levegőben 
lévő vízcseppeket a napfény alacsony szögből 
éri és a Nap sugarai megtörnek és színekre 
bomlanak, miközben áthaladnak az esőcsep pe ken.  
Ezt a folyamatot fénytörésnek nevezzük. Ezt az okozza, 
hogy a fénysugarak az esőcsepp belsejében lassabban 
haladnak, mint a levegőben. Az esőcseppből kilépve  
a fénysugarak színei eltérő mértékben válnak szét. 

A vízcseppek hátfaláról a különböző 
színű fénysugarak, mint egy tükörről 
visszaverődnek, így különböző 
színeket látunk a szemünkbe érkező 
sugarak irányában az égen,  
ez a szivárvány.

TUDJ MEG TÖBBET!

Barbie és Niki éppen a kémcsőben kialakult szivárványt szemlélik, amikor Barbie kipillant  a konyhaablakon és csodálkozva felkiált.

„Fantasztikus!” „Egy igazi szivárvány”, teszi hozzá Niki.

„Ez biztos egy jel arra, hogy a szivárványszínű ruhát kell felvenned a bálra”, kuncog Barbie.

„Hogyan tudnék egy ruhát szivárványszínűvé varázsolni? A kémcsövet mégsem húzhatom magamra, és egy szivárványhoz nem csak fény, hanem levegő és a levegőben lévő vízcseppek is kellenek, amik megtörik a fénysugarat!”

„Ez igaz, minden, amit látsz, csak a szemedbe érkező fény”, mondja Barbie.

„Képzeld egy fantasztikus ötletem támadt  a tökéletes ruhára!” kiáltja Niki. „Optikai 
csalódás!”

Ruhák optikai 
csalódással
Az útmutató utolsó oldalain megtalálod az 
optikai csalódások képeit eredeti méreteikben.

Niki rákeres a 
mobilján az optikai 
csalódásokra, és 
megmutatja a képeket 
Barbienak.

„Ez az optikai csalódás is 
nagyon érdekes! Olyan, 
mintha a vonalak 
megtörnének, de ha egy 
vonalzót fektetsz a vonalak 
mellé, akkor látni fogod, 
hogy mindegyik teljesen 
egyenes.”

„Ez tetszik a 
legjobban. Ez úgy néz 
ki, mintha a minta 
folyamatosan forogna, 
pedig nem is forog”, 
mondja Niki. „Érdekes 
lenne egy ilyen mintájú 
ruha!”
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„Hú, ez 
nagyon 
klasszul néz 
ki, mintha 
hullámos 
lenne a kép 
felülete!”

Segíts Barbienak és Nikinek elkészíteni az optikai 
csalódásokkal mintázott ruhákat!  
A mintás oldalakat az útmutató 31-36 oldalain találod.

Jelmagyarázat
Behajtás, majd kihajtásÚj hajtás

Tartós behajtásMegfordítás

A papír előoldala

A papír hátoldala

Segédvonal

Régi pozíció

Új pozíció

KÍSÉRLET

Barbie és Niki még egy 
ideig tanulmányozzák az 
optikai csalódások képeit, 

majd nekiállnak kiszabni a 

ruhát.

Ruhák optikai csalódással

„Nézd meg ezt a képet! 
A vonalak ferdének 
látszanak, pedig 
vízszintesen futnak!”

„Ezen a képen a két oldalon 
látható türkizkék csíkok eltérő 
árnyalatúnak tűnnek, de ha 
összehajtod a papírt és a 
türkiz csíkok egymás mellé 
kerülnek, akkor látni fogod, 

hogy ugyanaz az 
árnyalatuk!”

„Ezen az optikai csalódás 
képen hét különböző 
tónusban színezett 
függőleges csík van.  
Ha letakarod egy ceruzával 
az egyik átmenetet két csík 
között, akkor úgy fogod 
látni, hogy ceruza melletti 
két csík azonos satírozású.”

Ez úgy néz ki, mintha 
a minta a kép közepe 
felé mozogna.”

1 6 7 82 3 4 5
Válassz ki egy neked tetsző mintás oldalt  
az útmutató 31-36 oldalai közül. Egy felnőtt 
segítségével óvatosan vágd ki az oldalt  
az útmutatóból. Vágj ki egy négyzetet  
az oldalból a szaggatott vonalak mentén.  
Ne dobd el a maradék papírt! Mérd le 
vonalzóval, hogy ugyanolyan hosszúak-e  
az oldalak! Szükség szerint vágj  
le a hosszabb oldalból. 

„Nahát, ennél az optikai 
csalódásnál olyan érzésem 
van, mintha a fehér vonalak 
kereszteződéseiben 
fehér pöttyöket látnék, 
pedig nincsenek is ott”, 
mondja Niki csodálkozva.

A szükséges anyagok: Az útmutató oldalai 31-től 36-ig, valamint  
olló, vonalzó, ceruza, ragasztószalag, és kétoldalú ragasztószalag.
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16 17 18 19

Ruhák optikai csalódással

Nyisd ki a felső szélét, és hajtsd le.  
Így lett egy rombuszod.

Hajtsd le átlósan ezeket  
a kis sarkokat.

Fektesd a kiválasztott 
lapot magad elé, 
mintájával lefordítva. 
Hajtsd félbe középen, 
majd hajtsd ki.

Fordítsd át  
a lapot.

Húzd ki az alsó 
sarkokat.

Hajtsd félbe  
a másik irányban is, 
majd ismét hajtsd 
ki.

Húzz egy segédvonalat egy 
ceruzával, vonalzó mentén,  
a középvonal felett, 1,5 cm 
magasságban.

Fordítsd át  
a lapot.

Hajts be a lap 
széleit, majd ismét 
hajtsd ki.

Hajtsd a lap 
felső szélét  
az alsószélére.

Hajtsd be átlósan ezeket a kis sarkokat, 
majd hajtsd ki újra.

Fordítsd át  
a lapot.

Hajtsd fel az alsó 
szélét a 8. 
pontban húzott 
segédvonal 
mentén.

Hajtsd középre az 
első és a harmadik 
hajtásvonalat.

Fordítsd  
át a lapot.

9 10 11 12 13 14 15

9 10 11 12 13 14 151 6 7 82 3 4 5

1 62 3 4 5
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16 17 18 19

„Ezt a ruhát veszem fel a bálra”, mondja 
Niki, miközben megperdül a szép új, mintás 
ruhában. „Remélem, hogy senki sem szédül 
el a ruhám mintájától!”

„Ez egy igazán egyedi ruha lett, Biztosan 
sokan megcsodálják majd”, mondja Barbie. 
„A te ruhádat elkészítettük, de micsoda 
rendetlenséget csináltunk! sóhajtja Barbie.

„Ha összefogunk, ketten együtt, egy 
szempillantás alatt rendet rakunk”, 
válaszolja Niki.

A szemünk érzékeli a körülöttünk lévő dolgokat. Ezek az 
információk a szemünkből az agyunkba jutnak, ahol 
„feldolgozásra” kerülnek. Az agyunk azonban nem csak azt  
az információt használja a feldolgozáshoz, amit a szemtől adott 
pillanatban kap, hanem a meglévő információkkal „kiegészíti”. 
Például, amikor ránézel két egyforma székre, amik különböző 
távolságban állnak tőled, akkor az agyad azonnal érzékeli, hogy 
melyik áll távolabb, mert eltárolta azt az információt, hogy  
a távolabb álló dolgok kisebbnek látszanak.
Az optikai csalódásokat előidéző képek ráveszik az agyunkat 
arra, hogy célzottan hozzátegyenek a kapott információhoz 
egyéb információkat, így érzékelhetünk optikai csalódásokat.

Hajtsd középre  
az oldalakat.

Vedd elő az 1. pontban megmaradt 
papírrészletet, és vágd ki a formákat  
a vonalak mentén.

Rögzítsd az  
első formát  
a baba  
hátán egy 
ragasztó-
szalaggal.

Rögzítsd a második 
formát is.

Hajtsd a forma felső 
részét előre, majd 
rögzítsd 
ragasztószalaggal  
a sarkoknál.

Ragassz pár darabka kétoldalú 
ragasztószalagot a ruha hátára, 
majd fektesd a ruhát a babára.

Ragassz ragasztószalagot a ruha 
oldalaira, majd hajtsd hátra a 
megragasztott területeket. Rögzítsd 
ragasztószalaggal a ruha elejét  
a baba hátán.

Hajtsd a felső 
sarkokat oldalra.

Fordítsd át 
a ruhát.

Kész!

20 21 22 23 24 25

20 21 22 23 24 25

Ruhák optikai csalódással

MI TÖRTÉNT?

28 29
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2420 21 22 23 24 25
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Mosógép

Segíts Barbienak és Nikinek! Építsd fel a mosógépet  
az útmutató szerint. Kövesd a képen látható lépéseket.

Niki és Barbie szépen összeszedik a földről  
a ruhákat és a melyik tiszta azt felakasztják 

 a forgatható ruhafogasra. 

„Jaj a festékes kísérlet közben 
egy-két ruha festékfoltos lett, 
ezeket azonnal ki kell mosnom”, 
mondja Barbie. „Előtte viszont meg 
kellene javítani a mosógépet”, 
tűnődik Barbie.

„Én szívesen segítek”, mondja Niki. 
„Mit gondolsz, mi lehet  
a probléma a mosógépeddel?”

ÉPÍTÉS

1 2

3 4 5
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Akkor, amikor a fogaskerekek nem egymás mellett, 
hanem egymára merőlegesen helyezkednek el, 
derékszögű hajtóműről beszélünk. Ezen keresztül nem 
csak a forgómozgás adódik át egyik kerékről a másikra, 
hanem megváltozik a tengely forgásának az iránya is. 
Amikor a mosógépednél megforgatod a forgatókart,  
az a hátoldalon lévő nagy fogaskerék tengelyét 90o 
szögben forgatja a forgatókar tengelyéhez képest.

Mosógép

„Hmm … kicsit, mintha lassan forogna a mosógép”, 

mondja Niki, miközben rámutat az írótáblájára. 

„Változtassuk meg a meghajtást és a forgatókar 

pozícióját azért, hogy gyorsabb legyen!”

„Jó ötlet”, válaszolja Barbie. „Remélhetőleg ez azt 

jelenti, hogy a mosás fele annyi idő alatt  

elkészül majd!”

Átépítik a mosógép meghajtó-szerkezetét  

és letesztelik. A mosógép tényleg gyorsabban  

forog. Barbie és Niki örömmel csapnak  

egymás tenyerébe.

6 7

8

9

Ezt a lépés 
kétszer 
csináld meg.

x2

Ezt a részt emeld ki a stancolt 
fóliaívből, majd az ábra szerint 
hajtsd meg.

Kész!
Mi történik, 
ha megforga-
tod a forga-
tó kart?

MI TÖRTÉNT?
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Mosógép Segíts Barbienak és Nikinek átépíteni  
a mosógépet. Először távolítsd el a mosógépet 
meghajtó hajtókart a tengelyével és a kis 
kereket, valamint a közepes fogaskereket. 
Folytasd az építést a 10. ponttól.

Használd ki  
a gravitációs erőt 
a mosógéped 
meghajtására.

10 11

Kész!

KÍSÉRLET

Hasonlítsd össze az elsőnek épített mosógép  
és az átalakított mosógép forgási sebességét. 
Melyik forog gyorsabban?

Kiegészítő

KÍSÉRLET

1   Építsd át a modelled az 
ábra szerint. Két kisebb 
kereket kellett még 
beépítened.

2   Ügyelj arra, hogy  
a kis kerekek 
bemetszései 
egymással 
szemben legyenek.

3   Egy csomóval 
rögzítsd  
a zsinórt  
a tengelyen.

4   Told össze a két kis 
kereket úgy, hogy  
a bemetszéseknél 
kialakult lyukon 
kivezeted a zsinórt.

5   Építsd meg 
az állvány-
zatot  
a súlyokhoz, 
majd fűzd 
át a zsinór 
másik végét  
a lyukakon, ahogyan 
az ábrán látod.

6   Tegyél egy kisebb súlyt, például 
pénzérmét az állványzatra.

7   Állítsd a mosógépet 
az asztal szélére, majd 
addig forgasd  
a forgatókart, míg  
a zsinór feltekeredik. 
Engedd el  
a forgatókart, hogy  
a súly leszaladjon.  
Mi történt?
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Forgatható cipős polc

Amikor Barbie és Niki visszamennek  

a ruhásszekrényhez, a földön fekvő nagy 

halom cipőre esik a pillantásuk.

„Szemmel láthatóan te nagyon sokféle dolgot 

csinálsz”, mondja Niki. „Ahogy látom, 

kirándulsz, táncolsz, lovagolsz, futsz és 

mindegyikhez van megfelelő cipőd!”

„Igen, valóban sokféle cipőm van, de 

mindegyiket használom is. Bárcsak 

egyszerűbb lenne megtalálni mindig azt, 

amelyikre éppen szükségem van!”

„Rendezzük a cipőidet egy cipős polcra, sőt 

mi több, egy forgatható cipős polcra”, 

kiáltja Niki.

„Ez jól hangzik”, válaszolja Barbie.  

„Mi a terved?”

„A forgatható cipős polcnak az évszakok  

szerint kellene forognia. Éppen úgy, ahogyan  

a Föld kering a Nap körül, amitől az évszakok 

kialakulnak”, magyarázza lelkesen Niki.

„Mert ahogyan azt tudjuk, a Föld tengelye nem 

merőleges a keringési síkjára”, mondja Barbie.

„Pontosan, amikor a Föld Északi-féltekéje fordul 
a Nap felé, akkor ott nyár van. Ugyanakkor  
a Déli-féltekén a Naptól távol tél van”, mondja 
Niki. A Föld kering a Nap körül, így alakulnak  
ki az évszakok. 

„Ezt értem, de hogyan működik ez egy cipős 
polc esetében?” Kérdezi Barbie.

„A nyári cipők nyáron elől lesznek, a téliek 
pedig hátul. A polcodat az évszakok 
változásakor forgatjuk majd át”, magyarázza 
Niki.

„Ó, már értem! Kezdjük is el az építést!”

Mi okozza a nappalok és az éjszakák váltakozását? Mivel  
a Föld gömb alakú, így a Nap sugarai egy adott időpontban 
mindig csak az egyik oldalát érik el. Azon az oldalon, 
amelyiket a Nap sugarai érik, nappal van, a másik oldalon 
pedig éjszaka. Miért nincsen mindig az egyik oldalon nappal, 
a másikon pedig éj? Mert a Föld forog  
a saját forgástengelye körül. Ez  
a képzeletbeli tengely az Északi-sark  
és a Déli-sark között vezet át. Ez miatt  
a forgómozgás miatt kel mindig Keleten 
a Nap és nyugszik le mindig Nyugaton.  
A Föld egy nap alatt tesz egy teljes 
fordulatot.

 

TUDJ MEG TÖBBET!
Hogyan alakulnak ki az évszakok? A Föld nem csak a saját 
tengelye körül forog, hanem egyidejűleg a Nap körül is 
kering. A Föld a Nap körül egy keringési pályán mozog.  
A Föld tengelye nem merőleges a keringési síkjára, hanem 

egy kissé döntött. Ezért van 
a Föld egyik félgömbje 
mindig a Nap felé, ahol 
ebben az időszakban nyár 
van. A Föld másik 
félgömbjén ebben az 
időszakban a tél uralkodik. 

A Föld a Nap körül egy év alatt tesz egy teljes kört, így 
változnak a Földön az évszakok. Még egy érdekesség:  
a sarkpontokon a Föld tengelyferdesége miatt pontosan  
fél évig éjszaka van és fél évig nappal.
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Forgatható cipős polc
Segíts Barbienak és Nikinek megépíteni 
a forgatható cipős polcot.

Akkor, amikor kettő, vagy több fogaskerék összekapcsolásá-
val éred el a forgómozgást, fogaskerékhajtásról beszélünk. 
Ilyen például a kerékpárod meghajtása is. A pedál lenyomá-
sá val megforgatsz egy nagy fogaskereket, ami magával 
forgatja a rajta futó kerékpárláncot, ami megforgatja  
a kerékpárod hátsó kerekének közepénél a „kerékpáragyban” 
lévő fogaskereket, és a kerékpárod mozgásba lendül.

ÉPÍTÉS

A cipőket rögzítsd 
a tartókon.

1

4

5

6

7

32 x2

x4

x4

Kész!

MI TÖRTÉNT?
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„Rendben, egy egész évre 
rendeztük a cipőimet, de még 
mindig nem tudom, hogy mit 
veszek fel a bálra”,  
mondja Barbie.

„Mi lenne, ha virágmintás 
ruhába mennél”, javasolja Niki.

„Ó, micsoda remek ötlet! 
Menjünk az üvegházba, hogy 
egy kis inspirációt kapjunk!”

Az üvegházban Barbie 
szomorúan látja, hogy egyes 
növények levelei fonnyadtak. 

„Úgy gondolom, hogy túl nagy  
a hőség idebent”, mondja 
Barbie. „Építenünk kéne egy 
ventillátort, a levegő hűtésére.  
A ventilátortól kiáramlana  
a meleg levegő és beáramlana  
a hűvösebb levegő.”

Barbie nekiáll megtervezni  
a ventillátort, néhány vázlatot 
vet a papírra.

Üvegház  
ventillátorral

Segíts Barbienak és Nikinek 
megépíteni az üvegházat 
ventillátorral.

ÉPÍTÉS

1 2

3

4

Elsőként ezt 
építsd össze.

x2

x2

x2

2

1
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Üvegház ventillátorral

5

6

7

Ezt a részt emeld ki  
a stancolt fóliaívből, 
majd az ábra szerint 
hajtsd meg.

1x

1x

4x 2x

Kész!

Mi történik, ha 
megforgatod  
a forgatókart?

8

A ventilátor egy pillanat alatt lehűti  
az üvegházat.

„Sokkal jobb”, kiáltja Barbie.

„Igen, igazad van, és nekem már van is  
egy ötletem, ami a ruhádat illeti. Készítsünk 
neked egy virágmintás ruhát! Mi is illene 
jobban egy nyári bálhoz? Készíthetünk 
virágmintát egy anyagra, a mintázott  
anyagból pedig elkészíthetjük a ruhádat!”

„Ez zseniális”, kiáltja Barbie.

„Csak pár dologra lesz szükségünk  
a konyhából. Már szaladok is és hozom”, 
kiáltja Niki, majd elfut a konyha irányába. 23



nem nyel el. Ezek a visszavert színek a szemünkbe 
jutva érzékelhetővé, azaz láthatóvá válnak. 
A készletedben található sárga festék a fény 
sárga részét veri vissza, a piros festék pedig a pirosat. 
Amikor két színt összekeversz, akkor egyszerre látod 
a két szín visszaverődését, ebben az esetben a sárga és 
a piros visszaverődését, amit narancssárgának érzékelsz.

Rózsamintás ruha
Segíts Barbienak és Nikinek elkészíteni  
a rózsamintás ruhát.

A szükséges anyagok: pamutvászon, zeller 
(vagy másik zöldség, gyümölcs), vágódeszka, 
kés, vízfesték, ecset, konyhai papírtörlő, olló, 
tű, cérna, biztosítótű, papír.

1   Kérj meg egy felnőttet arra, hogy 
vágjon fel neked egy zellert, ahogy  
az ábra mutatja. Látod már  
a rózsaformát? A zellerből tegyél  
el egy szárat levéllel, a 26. oldalon  
álló kísérlethez.

2   Borítsd be a munkaasztalod régi 
újságpapírral. Vegyél fel régi, 
használtruhát, hogy a festés ne 
károsítsa a rendes ruhádat. Fektesd  
a pamutvásznat egy darab konyhai 
papírtörlőre.  

3   Kezd a festést a legvilágosabb színnel, 
esetünkben ez a sárga szín. Ecsettel 
csepegtess vizet a festékre. Kicsit 
kevergesd, majd kend be a „rózsa-
nyomda” (esetünkben zeller) felületét. 
Készíts először a festett felülettel egy 
próbanyomást egy papírra úgy, hogy  
a befestékezett felületet rányomod 
egy tiszta papír felületére. Ha túl nagy 
a rózsád képe, akkor vegyél le pár 
külső levelet a zellerről. 

4   Ha elégedett vagy a próba nyo má-
soddal, akkor nyomj tetszésed szerinti 
mennyiségben és alakzatban rózsákat  
a pamutvászonra.

5   Amikor elég sárga-rózsanyomatot 
készítettél, akkor nekiállhatsz 
a következőszínnek. Mosd le csap alatt 
a „rózsanyomdát”, papírtörlővel töröld 
szárazra, majd ismételd meg a fenti 
lépéseket egy másik festékkel. Mi 
sárgát, pirosat és kéket választottunk. 
Láthatod, azokon a helyeken, ahol 
egymásra nyomtuk a képeket, kevert 
színek lettek, mint zöld, lila, 
narancssárga.

6   Oszd ketté az anyagot, ahogyan 
a képen látod, ugyanis az egyik feléből 
lesz csak ruha, a másik feléből 
függőágy lesz.

7   Tekerd a baba köré a ruhaanyagot, 
majd rögzítsd a hátán egy 
biztosítótűvel.

Tipp! Ha nincsen zellered, akkor használhatsz valamilyen gyümölcsöt, például 
egy félbevágott narancsot, vagy almát, de egy félbevágott burgonyából pecsétnyomót 
is készíthetsz.

A kék, sárga és a piros színek alapszínek, 
avagy primer színek. Ez a latin „primus” 
szóból ered, ami legelsőt jelent. Ezekből a színekből 
kikeverheted az összes többi színt. 
Két primer szín keveréséből kialakuló színt szekunder 
színnek nevezzük. Ez az elnevezés a latin „sekundus”,  
azaz második szóból ered.  A sárgából és a pirosból 
narancssárga lesz, a sárgából és a kékből zöld lesz, 
a pirosból és a kékből pedig lila lesz. De miért lesz két szín 
összekeveréséből egy harmadik szín? Azt már tudod, hogy 
a fehér fény több színből áll össze. Amikor fehér fény esik 
egy tárgyra, a fényt adó színek egy részét elnyeli a tárgy. 
A tárgy visszaveri a fénynek azon részeit, amiket a tárgy 

KÍSÉRLET
1

8

5

2 3

6

Tipp! Azért, hogy  
a pamutvászon szélei ne 
rojtosodjanak ki, 
pelenkaöltéssel körbevarrhatod. Varrógéppel biztosan 
gyorsabban menne a varrás, de ahhoz egy felnőtt 
segítségét kell kérned.

MI TÖRTÉNT?

A 
ruhához

A 
függőágyhoz
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„Fantasztikus”, kiáltja Barbie, amikor magasba emeli a rózsamintás ruhát. „Olyan szívesen megnézném, hogy milyen amikor valaki felveszi. Nem lennél a modellem, hogy megnézhessem minden oldalról?”

„Ó, dehogynem”, válaszolja Niki.

„Van egy ötletem! Egy forgatható emelvény kellene nekünk, hogy minden szögből megcsodálhassam a ruhát. „Odaadnád nekem azokat a fogaskerekeket?”,  
kérdezi Barbie Nikit. 

„Mint egy igazi ruhabemutatón”,  lelkesedik Niki.

Barbie és Niki megépítik a forgatható emelvényt, majd Niki feláll az emelvényre. „Rendben, elkezdheted forgatni, de ne túl gyorsan, mert nem akarok elszédülni”,  mondja Niki.

Ruhabemutató emelvény

Segíts Barbienak és Nikinek felépíteni az emelvényt  
a ruhabemutatóhoz.

Rögzítsd  
a babát a 
szíjakkal. Mi 
történik, ha 
megforga tod 
a forgató  kart?

3

ÉPÍTÉS

Kész!

1

4

2
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3
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Virágfestés
„Tökéletes”, mondja Barbie, amikor Niki 
bemutatja az emelvényen a ruhát. Ez a ruha 

ideális lesz a nyári bálra. „Köszönöm Niki!”

„Olyan egyedi, és annyira jól áll neked”, 
mondja Niki. „Nekem mégis hiányzik még 
valami!”

„Talán egy nyaklánc kellene még. Mit 
gondolsz, mi lenne ha ezekből a fehér 
virágokból készítenénk egy nyakláncot?”

„Úgy néznél ki, mint egy két lábon járó 
virágbolt”, kuncogja Niki.

„Segíts nekem megfesteni ezeket a fehér 
virágokat a nyaklánchoz. Ha beszínezzük  
a vizet, amiben állnak, akkor a vízzel 
együtt felszívnák a festékanyagot is.  

A festék a virágok szárán végighaladva eljutna  
a virágok szirmaiba is és megfestené a szirmokat.”

„Ez eléggé hasonlít arra, amit a kromatográfiával 
készült ruha készítésekor megfigyeltünk.  
A növények is a kapilláris effektust alkalmazzák. 
Talán ezt használom majd a következő kémiai 
kísérletem során az iskolában”, mondja Barbie.

Segíts Barbienak és Nikinek 
megfesteni a virágokat a nyaklánchoz.

KÍSÉRLET

A szükséges anyagok: 
festékkorongok, kémcső, 
kémcsőállvány, fehér virág, 
vagy a zellerszárad levéllel, víz, 
olló, teáskanál.

1   Töltsd meg a kémcsövet 
félig vízzel.

2   Válassz egy erőteljesebb 
színt és tegyél belőle egy 
darabkát a kémcsőbe. 
Addig kevergesd a kanállal, 
míg fel nem oldódik.

3   Vágd le rézsútosan kb. 2cm 
magasságban a növényed 
szárát. Ehhez kérd egy 
felnőtt segítségét.

4   Állítsd a virágot, vagy  
a zellert a kémcsőbe. 

5    Figyeld a növényed egy 
napon keresztül. Ha lehet, 
óránként pillants rá.

Éppen úgy, ahogyan a kromatográfiával készült ruha 
készítésekor megfigyeltünk, a növények is a kapilláris 
effektust alkalmazzák a folyadék szállítására. 
Majdnem minden növényben apró csövek vezetnek  
a gyökérzettől a levelekig. Ezekben a csövekben kerül 
továbbításra  
a folyadék  
és azzal  
a tápanyag. 
Amikor a 
növény szárát 
levágtad, 
megkönnyí-
tetted 
számára  
a folyadék 
felszívását.

Napfény

Oxigén

Víz

Széndioxid

Tápanyag

Építsd meg a 
kémcsőállványt a 9. 
oldalról.

MI TÖRTÉNT?
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Ékszer-körhinta

Barbie és Niki nagyon sok 
nyakláncot készítenek  
a különbözően megszínezett 
virágokból. 

„Egészen magával ragadott minket 

a nyaklánckészítés! Jó lenne 
valahogy elrendezni ezt a sok 

szép láncot”, mondja Barbie. 

„Mit szólsz egy forgatható 
ékszerállványhoz?”, kérdezi 
Niki. „Már tudom is, hogyan kell 

összeépíteni! Egészen ügyesek 

vagyunk már a fogaskerekekkel 

működő szerkezetek megépíté-

sében. Nem gondolod?” 
Niki azonnal hozzá is lát  
a tervezéshez.

Segíts Barbienak és Nikinek 
felépíteni az ékszer-körhintát.ÉPÍTÉS
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2
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Ékszer-körhinta

Akassz pár nyakláncot az 
állványra, majd forgasd meg  
a forgatókart. Mi történik?

Kész!

1098

Miért repülnek kifelé a láncok, amikor az ékszer-
körhintádat megforgatod? Minden egyenletes kör-

moz gásnak van egy 
középpontja, ami 
körül a dolog forog. 
Forgáskor kialakul 
egy erő, ami ebből  
a pontból kifelé hat 
a tárgyra. Ezt az erőt 
centrifugális erőnek 
nevezzük. Ültél már 
körhintán? Akkor te 
is megtapasztaltad 
a centrifugális erőt, 
ami az ülésedet  
a középponttól 
kifelé repítette.

Ha nincsen elég nyakláncod, 
akkor színes fonalakat is 
akaszthatsz az állványra. Ha  
a színes fonalakra felfűzöl  
egy-egy alkatrészt a készletből, 
egészen vagány nyakláncaid 
lesznek.

x4

MI TÖRTÉNT?
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Függőágy legyezővel

Segíts Barbienak és Nikinek 
felépíteni a függőágyat 
levegyezővel.

Dugd a kék 
stiftet a B 
lyukba.

„Micsoda nap! Elkészítettük a ruhánkat  
a bálra”, mondja Barbie.

„Megépítettünk mindenféle gépet, 
létrehoztunk egy szivárványt és 
nyakláncokat is készítettünk”, mondja Niki.

„A sok kísérletezéstől és építéstől jól 
elfáradtam”, mondja Barbie. „Itt az ideje, 
hogy felakasszuk a függőágyakat!”

„Használhatjuk legyezésre ezeket a nagy 
leveleket, amiket az üvegházból hoztam.  
Ez a szerkezet a forgómozgást emelővé 
alakítja, ami fel-le mozgásra készteti majd  
a levelet”, magyarázza Niki.

ÉPÍTÉS

1

2

3

4
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„A legyezővel keltett szellő igazán 

kellemes”, mondja Niki.

Barbie és Niki kipihenik a napi izgal-

makat a saját maguk áltat épített és 

díszített függőágyban. Gondolataikban 

új ötleteket és kreatív megoldásokat 

keresnek a hétköznapokban  

felmerülő problémákra. 

Niki összefoglalja a megfigyeléseinek 

eredményeit. Barbie újabb 
találmányokon töri a fejét és már 

újabb terveket készít. Ki tudja, milyen 

új ötleteket valósítanak meg holnap 

a lányok?

Függőágy legyezővel
5

6

7

8 Kész!

Itt van még egy 
különleges kísérlet: Használd 

a ventillátorod mozgatásához  
a gravitációs motort, amit korábban  
a mosógép működtetéséhez építettél.

Mi történik, ha 
megforgatod  
a forgatókart?

Kétoldalas ragasztóval 
rögzítheted az anyagot  
a függőágyon.

Zsinór

VÉGE
30
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Minőség garancia:

A tudományos készleteket kiadó KOSMOS kiadó tapasztalt munkatársai nagy gondossággal állítják össze. 
A készletek alkotórészei megfelelő minőségvizsgálatokon bevizsgálásra kerültek.

A készletek minden tekintetben megfelelnek az Európai Unióban előírt játékokra vonatkozó szabványoknak  
és több éves tapasztalat alapján nagy gondossággal lettek összeállítva. A legnagyobb biztonság biztosítása 

érdekében a kísérletező készletek bevizsgálása hitelesített vizsgahelyeken lettek bevizsgálva. 

A készletek alkatrészeit gyártó partnerekkel szoros együttműködésben, rendszeresen ellenőrizzük az alkatrészek minőségét. 
Kísérletező készleteink alkatrészeit külföldi partnereink gyártják, garanciát vállalva a mindenkori biztonsági előírások betartására, 
a készletek szerte a világon hagyományosan nagy mennyiségben kerülnek értékesítésre és megfelelnek a minőségi előírásoknak.

A játékhoz jó szórakozást és kellemes időtöltést kíván a Piatnik Budapest Kft!

Importálja és forgalmazza a Piatnik Budapest Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 100.
e-mail: piatnik@piatnik.hu

www.piatnikbp.hu, www.facebook.com/PiatnikBudapest




