
ZÖLD TUDOMÁNY 
BAB LABIRINTUS  

Figyelmeztetés a szülőknek: Kérjük, olvassa végig a használati útmutatót, mielőtt a játékot a 
gyermeknek adná.  

A) Biztonsági utasítások 
1. Mielőtt munkához látna, alaposan olvassa át az útmutatót. Felnőtt jelenléte és felügyelete 
javasolt.  
2. A játékszett és a belőle készített késztermék apró részeket tartalmaz, melyeknek lenyelése 
fulladást okozhat, 3 éven aluli gyermektől tartsa távol.  
3. A játékot 8 éven felüli gyermekeknek ajánljuk. 
 
B) A doboz tartalma (kövesd a képes útmutató szerint): 
A bab labirintus 3 fő szerkezetből áll, nevezetesen a termőkamra, víztartály és virágföldtartó. 
Ezeknek a komponensei a következők: 
Termőkamra: 
1 műanyag elem a fedőlapok rögzítéséhez, 1 felsőlap lyukakkal, 1 átlátszó előlap, 1 kamrafal, 
hosszú labirintus elválasztók, rövidlabirintus elválasztók. 
Virágföldtartó és víztartály: 
8 növénytartó, 1 átlátszó virágföldtartó előlap, 1 virágföldtartó, 1 víztartály. 
Tartozékok: 
1 csepegtető, 1 nagyító, 2 fedőlap. 
Továbbá szükséges, de a doboz nem tartalmazza: szárazbab egy tasakból (vörösbab, fehérbab), 
virágföld (vagy komposzt), egy kis tartály (befőttes üveg) és vatta. 
 

C) 1. KÍSÉRLET: NÖVESZD ÉS NÉZD (kövesd a képes útmutató szerint) 
Nézd a babot, ahogy nő és kifejlődnek a gyökerei. Tanuld meg a növénytudomány alapjait.  
Anyagok: víztartály és virágföldtartó. 
Otthoni anyagok: egy kis tartály (befőttes üveg), néhány szem szárazbab, virágföld (vagy 
komposzt), vatta. 
 
A KÍSÉRLET LÉPÉSEI 

1. Először csíráztass néhány babot. Terítsd le a kis tartály aljára a vattát és önts rá egy kis 
vizet, hogy nedvesítsd be a vattát. Finoman nyomj bele néhány babot a vattába. Helyezd a 
tartályt egy meleg helyre és tartsd nedvesen a vattát. Néhány nap után a babok 
elkezdenek csírázni. Most átrakhatod a babokat a virágföldtartóba. 

2. Öntsd félig vízzel a víztartályt. Helyezd a víztartályra a virágföldtartót, a nyitott 
oldalával feléd. Csúsztasd az átlátszó lapot a virágföldtartó elejére. Töltsd fel a 
virágföldtartót virágfölddel vagy komposzttal és öntözd meg egy kicsit, hogy nedvesítsd 
meg a földet. Óvatosan tegyél néhány kicsírázott babot a földbe. Ne foglalkozz azzal, 
hogy melyik része van felfelé. Hozzá rögzítheted a növénytartókat a virágföldtartó hátsó 
lapjához, hogy megtartsa a hajtásokat, vagy egyszerűen a termőkamrát hozzá 
támaszthatod a virágföldtartályhoz. 

3. Tedd a készletet az ablakpárkányra, hogy fényt kapjon. Kövesd, hogy mi történik az 
elkövetkezendő napokban. Mi történik a gyökerekkel és a hajtásokkal, ahogy a magból 
kinőnek? A hajtások felfelé nőnek és a gyökerek lefelé, a virágföldön át a vízben. 

 
HOGYAN MŰKÖDIK? 



A gyökerek lefelé nőnek és a hajtások felfelé a geotropizmus hatásnak köszönhetően. Ennek 
megfelelően, a gyökér és a hajtás a Föld gravitációját észleli. A gyökér és a hajtás egyes részei 
hosszabbra nő, így ezek meghajlanak. 
 
ÉRDEKESSÉGEK 
A bab egy növény magja. Vízbe téve, gyökeret és hajtásokat növesztenek. Ezt hívjuk 
csírázásnak.  
A csírázáshoz szükséges táplálék a babban van eltárolva. 
A gyökerek mindig lefelé nőnek. Ezt hívjuk pozitív geotropizmusnak (mert a gyökerek a Föld felé 
nőnek). 
A hajtások mindig felfelé nőnek. Ezt hívjuk negatív geotropizmusnak (mert a hajtások a Földtől 
felfelé nőnek). 
Ha felfordítunk egy babot, néhány órán belül a gyökerek és a hajtások elhajlanak és újra a jó 
irányba mutatnak. 
A gyökerek lefelé nőnek, hogy megtartsák a növényt a földben, ebben keresve a vizet és a 
táplálékot. 
A hajtások felfelé nőnek keresve a fényt és a levegőt. 
 
D) 2. KÍSÉRLET: BAB LABIRINTUS (kövesd a képes útmutató szerint) 
Figyeld meg hogyan nő egy növény és kanyarog egy egyszerű labirintusban. 
 
A KÍSÉRLET LÉPÉSEI 

1. Ismételd meg a fenti 1. és 2. részt. Csíráztass néhány babszemet és ültesd át a 
virágföldtartóba, egyet mindegyik leválasztott részbe. 

2. Most tervezd meg a labirintust. Helyezd a hosszú és a rövid elválasztókat a termőkamra 
falába, hogy a növény a kialakított labirintusban nőjön, az aljától a tetejéig. Győződj meg, 
hogy van kiút a labirintusból. 

3. Helyezd a termőkamra előlapját e helyére és a fedőlapját a virágtartóra. 
4. Helyezd a fedőlap kártyákat az elejére és helyezd rá a műanyag fület, hogy a kártyát a 

helyén tartsa. Ellenőrizd, hogy a két kártya átfedi egymást, így nem szivárog át a fény a 
termelőkamrába. Fedjél le három lyukat a felsőlapon a tartalék elválasztókkal, hogy a 
fény csak egy lyukon keresztül jusson be (a fedetlen lyuk lesz a "kijárat" a labirintusból). 

5. Nézd meg a növények növekedését az elkövetkező napokban. Átmenetileg vedd le a 
kártya fedelét, hogy nézd meg mi történik a labirintusban. Győződj meg arról, hogy 
később vissza teszed a helyére, és hogy a fény bejutása a labirintusba gátolva van. Vajon 
a növények megtalálják az utat a labirintusban? 

 
HOGYAN MŰKÖDIK? 
A növények mindig keresik a fényt, mert szükségük van rá, hogy növekedjenek. A fény bejut a 
labirintusba a tetején keresztül, és egy kis fény ér le a labirintuson át. A növények a fény felé 
növekednek. Ezt a hatást nevezzük phototropizmusnak. Amikor a fény a hajtás egyik oldalát éri, 
a hajtás inkább azon az oldalon nő, és a hajtást a fény felé fordítja. 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
Van rá esély, hogy a növény zsákutcába kerül a labirintusban. És ha nem találja meg a kiutat, 
akkor elhervad. Ha ez történik, óvatosan távolítsd el a fedelét, távolítsd el a blokkoló elválasztó 
részt és hagyd, hogy a növény továbbra növekedjen. Ez a helyzet akkor is előfordulhat, ha a 
növény más fényforrást érzékel egy kis résen. Ha ez történik, csomagold a termőkamrát egy 
darab alumínium fóliába annak érdekében, hogy teljesen fénymentes legyen, kivéve a nyílást a 
tetején. Amíg csak egy fényforrás létezik, a növény képes kell legyen arra, hogy megtalálja a 
kiutat a labirintusból. 



 
ÉRDEKESSÉGEK 
A hajtások néhány órán belül elkezdenek új irányba nőni. 
A fototropizmus az oka annak, hogy a növény az ablakpárkányon az ablakra nőnek, mivel a fényt 
onnan kapja. 
 
E) 3. KÍSÉRLET: BAB VERSENY (kövesd a képes útmutató szerint) 
Végezz bab versenyt, és megcsodálhatod, hogyan nőnek a növények magasabbra a fény 
hiányában. 
A KÍSÉRLET LÉPÉSEI 

1. Ismételd meg a fenti 1. és 2. részt. Csíráztass néhány babszemet és ültesd át a 
virágföldtartóba, egyet mindegyik leválasztott részbe. Most oszd a termelőkamrát az 
elválasztók segítségével két egyenlő részre. Helyezd a termelőkamrát a virágföldtartóra. 
Tedd a helyükre az elő- és a fedőlapot. 

2. Fedd le az egyik felét az előlap kártyával, rögzítsd a műanyag fület, hogy teljesen sötét 
legyen azon az oldalon. Tedd az egészet egy ablakpárkányra, szemben a fénnyel. 

3. Nézd meg mi történik az elkövetkező napokban. Melyik növény nyeri meg a versenyt? 
 
HOGYAN MŰKÖDIK? 
A növény a fedetlen oldalon sok a fény kap különböző irányokból. Ennek a hajtásai minden 
irányba növekednek. A növény a fedett oldalon csak a résen keresztül jut fényhez. Ez minden 
energiáját arra fordítja, hogy a fény felé növekedjen, így gyorsabban nő, mint a többi növény. 
 
ÉRDEKESSÉGEK 
Az erdőkben, új fák nőnek a fény rések felöl, ahol a fény áthat felülről.  
A növények a fény felé növekednek, mert szükségük van a fényre, hogy növekedjenek. A levelek 
a napenergiát arra használjak, hogy összekapcsolják a szén-dioxidot a levegőből a vízzel a 
talajból, hogy cukrokat állítson elő, amit a növény táplálékként használnak. Ezt a folyamatot 
nevezik fotoszintézisnek. 
 
F) TOVÁBBI KÍSÉRLETEK 
 
Több növényt termeszteni 
Próbálj meg több féle növényt termeszteni a labirintusodban, például burgonyát, répát és 
hagymát. Minden egyes nővénynek tegyél friss virágföldet és vizet. Vágj le egy hajtást a 
burgonyáról és tedd a földbe. Vagy próbáld meg egy répával vagy hagymával. Minden esetben 
látni fogod, hogy a gyökerek lefelé, a hajtások felfelé növekednek. 
 
A savas eső hatásai 
Használd ugyanazt a felállást, mint a fenti 1. kísérletben (vagyis egy-egy csírázó bab a 
virágföldtartó mindkét oldalán). Minden nap, adjunk hozzá az egyik oldalon egy kevés vizet, a 
másik oldalon ecetes oldatot (az ecetes oldat, egy teáskanál ecet hozzáadásával egy pohár 
vízhez). 
 
Melyik növény növekszik jobban? 
A növény, amit ecetes oldattal locsolsz, nem növekszik úgy, mint a többi növény. Ez azért van, 
mert az ecet savja károsítja a növény. Ez történik, ha savas eső esik kint a szabadban a 
növényekre. A savas eső úgy jön létre, hogy a víz a légkörből keveredik az erőművek és az autók 
által kibocsátott szennygázzal, mint a kén-dioxid és nitrogén-oxidokkal. 

 


