
Item: 3298 

Hunor: 20367 

Zöld tudomány – zöld rakéta 
Figyelmeztetés a szülőknek: Kérjük, olvassa végig a használati útmutatót, 

mielőtt a játékot a gyermeknek adná. Ne adja a játékot 3 évesnél fiatalabb 

gyermeknek, mert a lenyelhető apró részek fulladást okozhatnak. 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, olvasd végig a használati útmutatót. 

2. A fel nem fújt, vagy kipukkadt lufikat a gyerekek lenyelhetik. A játék csak felnőtt 

felügyelettel használható. A kipukkadt lufikat azonnal ki kell dobni. 

3. A csomag és a segítségével elkészített tárgyak apró részeket tartalmaznak, melyek lenyelése 

fulladást okozhat, tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekektől. 

4. A játék 8 évesnél idősebb gyerekeknek készült. 

5. Olló használata közben felnőtt felügyelet szükséges. 

6. Folyamatos felnőtt felügyelet javasolt, különösen a lámpa és az alkohol használata közben. 

7. Mindig moss kezet, ha földhöz, vagy komposzthoz nyúltál. 

B) A csomag tartalma 

 
Szükséged lesz még egy pohárra, némi virágföldre, virágmagokra, ceruzára, műanyag palackra és 

egy asztali lámpára (ha nem süt a nap) – ezeket a csomag nem tartalmazza. Ezen tárgyak 

összegyűjtése felnőtt felügyelettel történjen. 

C) Szikrázó lufi 

A villámlás hatalmas elektromos kisülés. Akkor villámlik, ha egy viharfelhő belsejében elektromos 

töltés alakul ki. Ha elég nagy, akkor egyik felhőből a másikba ugrik, vagy a felhőről a földre. A 

felhőben elektromosság úgy jöhet létre, hogy a felhőt alkotó jég- és vízmolekulák összeütköznek. 

A töltés a részecskéken és a cseppeken van. Kétféle töltés létezik: negatív és pozitív. A 

viharfelhőben  a pozitív töltés a felhő tetején van, a negatív pedig az alján. 

Amikor a lufit a hajatokhoz dörzsölitek elektromosság jön létre. Ez a jelenség nagyon hasonlít 

arra, amikor a viharfelhő belsejében elektromos töltésű részecskék ütköznek. 

Vedd ki a csomagból a lufit. 

Égnek álló hajkorona 

1. Fújd fel a lufit és köss csomót a nyakára. (Szükség esetén 

kérd felnőtt segítségét.) Dörzsöld a lufit a hajadhoz. 

2. Tartsd a lufit a fejed fölé. A hajad égnek áll! Próbálkozz 

családtagjaiddal, barátaiddal. Mindenki el lesz bűvölve. 

Ragadós lufi 

3. Dörzsöld a lufit a hajadhoz. Óvatosan tedd a lufit a falhoz. 

Odaragadt! 

Elhajló víz 

4. Nyisd ki a csapot. Úgy állítsd be, hogy a víz vékony sugárban 

folyjék. Dörzsöld a lufit a hajadhoz. Óvatosan közelíts a víz 

felé a lufival. A vízsugár meghajlik a lufi körül. 

Hogyan működik? 

Az a fajta elektromosság, amit így létrehoztál a statikus 

elektromosság – azért nevezik így, mert ahelyett, hogy 

keresztülhaladna a tárgyon, benne marad. Statikus 

elektromosságot tudsz létrehozni két tárgy egymáshoz 

dörzsölésével, mint például a hajad és a lufi. A dörzsölés 

hatására parányi részecskék, az elektronok egyikről a másikra 

ugranak. Az elektronok negatív töltésű részecskék. Az az anyag, 

amire az elektronos kerülnek negatív töltésű lesz, amelyik pedig 

elveszíti az elektronokat pozitív töltésű lesz. Esetünkben az 

elektronok a hajadról a lufira ugranak, vagyis a lufi negatív 

töltésű lesz. 

Két azonos töltésű tárgy (két pozitív vagy két negatív) taszítja 

egymást, míg két ellentétes töltésű tárgy vonzza egymást. Ha a 

lufit közel tartod egy tárgyhoz, a lufiban lévő elektronok 

taszítják a tárgyban lévő elektronokat, így a tárgy felületén 

pozitív töltésű részecskék lesznek. Így a lufi és a tárgyellentétes 

töltése miatt vonzás alakul ki, vagyis a lufi rátapad a tárgy 

felületére. Ez okozza, hogy a lufi rátapad a falra, megemeli a hajad, vagy vonzza a papírdarabokat. 

A vízmolekuláknak van pozitív és negatív részük. Amikor a lufi a vízsugár közelébe kerül, vonzza a 

molekulák pozitív részét, így a vízsugár elhajlik. 

Érdekességek 

Egy villámcsapáskor körülbelül 5 milliárd Joule energia szabadul fel – ennyi energiával egy 

energiatakarékos égő 20.000 évig tudna világítani. 

Hegymászók néha úgy érzik, hogy a hajuk égnek áll amikor viharfelhőkben vannak. 

Az épületeken lévő villámhárítók célja, hogy a villámcsapások energiáját a földbe vezessék. 

Ha hozzáérsz egy tárgyhoz és elektromos kisülést érzel, annak oka, hogy részecskék ugranak át 

rólad a tárgyra. Ilyen elektromosság akkor alakul ki, ha a gumi cipőtalpad műszálas 

szőnyegpadlóhoz dörzsölődik. 

Hőmérő kar 2 db hőmérő tartó  2 db hőmérő lufi 

Spirál sablon ceruza tartó palántázó tálkák pH teszt lap 

pH szín értékelő lap (a  

dobozról vágd le) 

Felhő alakú tető hegy forma      szűrő  hegy alap        felhő készítő pumpa 



D) Felhőkészítés 

A felhőket több millió vízcsepp és jégkristály alkotja. Az apró 

vízcseppek úgy jönnek létre, hogy a víz elpárolog (gáz 

halmazállapotú lesz), majd a levegőben ismét vízzé alakul. Ez 

akkor történik, amikor a hőmérséklet és a nyomás csökken. 

Vedd ki a csomagból a felhő készítő pumpát. 

Keress otthon valamilyen alkoholos italt (pl sütéshez használt bor 

vagy brandy). 

Fontos: Az alkoholos italt felnőttől kérd, és kérd meg, hogy 

maradjon veled a kísérlet elvégzése közben is. 

1. Óvatosan tölts egy kis alkoholos italt a felhő készítő pumpába.  

Annyi elég, hogy ellepje a pumpa alját. Keverd meg az italt. 

2. Állítsd a pumpát az asztalra. A félig lenyomott pumpát tartsd 

a hüvelyk és mutatóujjaddal (mindegy melyik kezeddel tartod). 

3. Tenyereddel fogd be a pumpa száját, majd néhányszor nyomd 

össze a pumpát, ügyelve arra, hogy jól lezárd a nyakát. 

4. Várj pár másodpercet. Gyorsan emeld le a tenyered a pumpáról. 

Azt tapasztalod, hogy füst jelenik meg a pumpa nyakánál 

Gyorsan takard le a pumpát, mielőtt a köd eltűnne. Nyomd össze 

a pumpát, és a köd varázslatosan eltűnik. 

Hogyan működik? 

A pumpálás hatására a pumpában lévő folyadék alkohol tartalmának 

egy része elpárolog – vagyis alkoholgőz lesz belőle. Amikor 

összenyomod a pumpát, a pumpa belsejében a légnyomás és a 

hőmérséklet megnő. Mikor a kezedet leemeled a pumpáról, a 

légnyomás csökken, aminek hatására a hőmérséklet 

is csökken. Ennek hatására az alkoholgőz egy része 

lecsapódik, ezért látták ködöt. Ha ismét lenyomod a 

pumpát megnő a nyomás és a hőmérséklet. Az 

alkohol ismét elpárolog, a cseppek eltűnnek. 

A Föld légkörében ugyanez a folyamat játszódik le. 

A vízgőz tartalmú levegő felemelkedik, közben a 

légnyomás és a hőmérséklet csökken. A levegőből 

kis vízcseppek válnak ki, ezekből jönnek létre a felhők. 

Érdekességek 

A fürdőszobában is tapasztalhatsz felhőkészítő effektust. Zuhanyozás közben a meleg levegő 

rengeteg vízcseppet tartalmaz. Ha ez a levegő találkozik a hideg tükörrel a víz lecsapódik, és a 

tükör homályos lesz. 

A zivatarfelhők a legnagyobb felhők, akár 10 km magasak is lehetnek. 

A lencse alakú felhők olyan repülő csészealj alakú felhők akkor jönnek létre, amikor a nedves 

levegő felemelkedik a hegyek mellett és lehűl. 

E) Üvegházhatás és globális felmelegedés 

Az üvegházhatás egy módja annak, hogy a Föld megőrizze a 

Naptól kapott hőt. Így a légkör felmelegszik. Az 

üvegházhatás nélkül a Föld sokkal hidegebb lenne. Az 

atmoszférában lévő gázok közül némelyik hatékonyabban 

tartja a meleget a légkörben, mint más gázok. Legjobban a 

széndioxid járul hozzá az üvegházhatáshoz. 

Vedd ki a dobozból a hőmérőket, a hőmérő tartókart, és a 

hőmérő tartókat. 

Keress otthon egy kis átlátszó műanyag palackot, egy 

íróasztal lámpát, szódabikarbónát és ecetet. 

Fontos: Lámpa használata előtt kérd felnőtt segítségét, 

mert a lámpa nagyon forró lehet. 

1. Tedd a hőmérőket a hőmérő tartókba. A hőmérő 

tartókar két végére rögzíts 1-1 hőmérő tartót. 

Tekerd le a műanyag palack kupakját. Mosd el 

vízzel a palackot, Jegyezd fel a két hőmérőn 

létható hőmérsékletet. Az egyik hőmérőt 

csúsztasd a palackba, és a tartókaron lévő kupakot 

csavard a palack kupakjának helyére. 

2. A szerkezetet állítsd a szabadban napfényre, vagy 

tedd az íróasztalodra.  Tegyél egy asztali lámpát 

60 W-os izzóval az üveg mellé, és kapcsold fel a 

lámpát. A hőmérőket úgy állítsd, hogy a csövüket 

ne érje közvetlenül a lámpa fénye. A két hőmérő 

egyforma távolságra legyen a lámpától (kb. 15 cm – 

figyeld a képet). 

3. Várj 20 percet. Most nézd meg ismét a hőmérőket, 

és jegyezd fel az értékeket. Mennyit nőtt a hőmérséklet az üvegen belül és kívül? 

Hogyan működik? 

A lámpa melegíti a palackot, és a palack belsejét is, ennek hatására a palack belsejében lévő levegő 

felmelegszik. A lámpa a palackon kívül lévő hőmérőt is melegíti, de ebben az esetben a meleg 

levegő távozni tud, és helyére hidegebb levegő kerül, így a levegő nem tud annyira felmelegedni, 

mint a palack belsejében. A palack úgy viselkedik, mint a Föld légköre. Azt mutatja, hogy hogyan 

tarja a légkör vissza a meleget. 

Most jöhet a kísérlet második része 

4. A hőmérő kart szedd ki a palackból, és tedd félre, így a két hőmérőn mért hőmérséklet 

kiegyenlítődik: visszatér szobahőmérsékletre. 

5. Tegyél az üvegbe egy teáskanál szódabikarbónát és két teáskanál ecetet, és óvatosan rázd 

össze. Várj 10 mp-et, majd szereld vissza a hőmérő tartókart a palack nyakára. 

6. Most ismételd meg az 1-2. lépéseket Most jobban nőtt a palack belsejében a hőmérséklet, mint 

az előbb? 

Köd 

Egyforma 

távolság 



A szódabikarbóna és az ecet reakcióba lépnek, és széndioxid szabadul fel. A szén dioxid jól tartja 

a hőt. Megőriz abból a hőből is valamennyit, ami a palackon keresztül érkezik. Ebben a kísérletben 

a palackon belüli hőmérséklet magasabb. Ez azt jelenti, hogy ha a palackban lévő széndioxid 

koncentráció nő, a levegő több hőt tart vissza. Ez történik a Föld légkörében is. A légkör 

széndioxid tartalmának növekedése okozza a globális felmelegedést. 

Érdekességek 

A széndioxidot úgy ismerik, mint üvegház-gáz. Szintén üvegház-gáz a vízpára és a metán. 

A globális felmelegedés a Föld légkörének lassú melegedése. Ennek oka, hogy az emberiség növeli a 

levegő széndioxid tartalmát. 

A széndioxid koncentráció növekedésének okai a fosszilis tüzelőanyagok (olaj, földgáz, szén) 

égetése, valamint az erdők kiirtása. 

Az átlagos hőmérséklet 1900 óta mintegy fél Celsius fokot emelkedett. 

A jéghegyek olvadása és az Északi Sarkkörön a jégmezők visszahúzódása látható jelei a globális 

felmelegedésnek. 

F) Mini víz körforgás 

A víz folyton mozog az óceánok, légkör, 

szárazföld, tavak, folyók és növények között. A 

víz elpárolog az óceánból, a levegőben 

lecsapódik, felhővé alakul, majd eső formájában 

a földre hull, ahonnan a folyók közvetítésével 

visszatér az óceánba. Ezt nevezzük a víz 

körforgásának. A csomagban található 

eszközök segítségével egy mini modellt 

építhetsz, bemutatandó a víz körfogását. 

Vedd ki a dobozból a felhő alakú tetőt, a hegy 

formát, a szűrőt és a hegy alapot. 

Keress otthon egy poharat, kevés virágföldet és egy íróasztal 

lámpát. 

1. Vedd elő a hegy formát, keresd meg az oldalán a lyukat. Tartsd 

fejjel lefelé a hegyet, ujjaddal fogd be a lyukat. 

2. Szórd a földet a hegy formába. Néhány csepp vízzel nedvesítsd 

be a földet. 

3. A szűrőt tedd a földre, majd a hegy alapot tedd a helyére. 

4. A hegyet tedd a pohárba. Önts a pohár aljára kb. 1 cm vizet (a 

hegy alap kerüljön víz alá). A poharat zárd le a felhő alakú 

tetővel. 

5. Tegyél néhány jégkockát a tetőre. 

6. Vidd ki a szabadba, napfényre a poharat, vagy tedd lámpa fénye 

alá (60 W-os izzóval, 15 cm-re). A lámpa forró lehet, kérd 

felnőtt segítségét. 

7. Pár tízperc letelte után nézd meg, mi történt. A tető alján 

vízcseppek jelentek meg. Honnan ez az „eső”? 

Hogyan működik? 

A meleg hatására a pohárban lévő víz felmelegszik. A pohárban a víz párologni kezd. A meleg 

levegő a pohár felső részébe emelkedik, ahol a felhő tetőben lévő jégkockák lehűtik. A pára 

lecsapódik, és a tető alsó felén vízcseppek alakulnak ki. Ha megfelelő mennyiségű víz összegyűlik, a 

víz lecseppen a hegyre, majd arról vissza a pohárba. Ez a víz körforgásának mini modellje. A 

pohárban lévő víz az óceán, a felhő alakú tető a felhő, és a lecseppenő víz az eső. 

 
A hegy oldalán lévő kis bemélyedésben is összegyűlik némi víz – ez a tó. A tó vize természetben 

édesvíz, mert az ásványi anyagok, amik a tengervizet sóssá teszik a tengerben maradnak, amikor a 

víz elpárolog. A víz egy része átszivárog a virágföldön és a hegy alapban gyűlik össze. Ez mutatja 

be a talajvizet. 

Ültethetsz babot a hegybe: ollóval vágd le a hegy tetejét. 

Csíráztass el egy szem babot. A kihajtott szemet ültesd a 

hegybe, ahol tovább fejlődhet. A bab életben maradásához 

a körforgásban lévő vizet használja. A levelei a légkörbe 

vízpárát engednek (ez a kipárolgás). 

Érdekességek 

Az óceánok vize sós, de az eső édesvíz. Ennek oka, hogy a 

párolgás során csak a víz távozik, az ásványi anyagok a 

vízben maradnak. 

Egy százéves periódust alapul véve a víz átlagosan 98 évet 

tölt az óceánban. 

A Föld vízkészletének csak 1/100.000 része van csak 

egyszerre a légkörben 

A víz ugyanaz marad – a dinoszauruszok kovában ugyanaz a 

víz volt jelen a Föld légkörében, amivel napjainkban 

találkozunk. 

Jég 

Víz 

Hegy alap 

Szűrő 

Föld 

Hegy forma 

Felhő alakú tető 

Lecsapódás Lecsapódás 

Eső Eső Párolgás 
Párolgás 

Talajvíz Tengervíz 

Talajvíz 

Tó 



G) Savas eső 

Ha fosszilis tüzelőanyagot, pl. szenet égetünk el, gázok kerülnek a levegőbe. Ilyen gázok például a 

kéndioxid és a nitrogén oxidok. Amikor ezek a gázok a felhőkben találkoznak a vízcseppekkel, 

akkor savas anyagok jönnek létre. Amikor ezekből a felhőkből esik az eső, azt savas esőnek 

nevezzük. A savas eső károsítja a növényeket, még a nagy fákat is. 

Sérülnek az állatok, a folyók és tavak vize is. Kísérletünkben 

bemutatjuk, hogy a savas eső milyen hatással van a növények 

növekedésére. 

Vedd ki a dobozból a palántázó tálkákat és a pH papírt. 

Keress otthon ecetet, vattakorongokat vagy komposztot, néhány 

vetőmagot (pl. babot) 

1. A palántázó tálka minden részébe tegyél vattakorongot, vagy 

komposztot. Miután komposzttal dolgoztál, mindig moss kezet. 

Minden tálkába tegyél egy szem babot, majd locsold meg. Jegyezd 

meg a palántázó tálkák oldalán lévő számokat, 

2. A palántázó tálkákat tedd meleg helyre, Várnod kell, amíg a magok 

kicsíráznak (ez azt jelenti, hogy a babszemből egy kis zöld ágacska 

kezd növekedni felfelé, a gyökerei pedig lefelé). Ez a folyamat 

néhány napot igénybe vesz. Ügyelj rá, hogy a vatta vagy a komposzt 

mindig nedves legyen. Ha a babszemek kicsíráztak tedd őket az 

ablakba, ahol fény éri őket. 

3. Tegyél 250 ml vizet egy tiszta kancsóba. Adj hozzá 2 teáskanál (10 

ml) ecetet – így készthetsz ecet oldatot. A palántákat naponta 

locsold az alábbiak szerint: 

 1. növény – 2 teáskanál (10 ml) víz 

 2. növény – 0,5 teáskanál (2,5 ml) ecetoldat és 1,5 teáskanál víz 

 3. növény – 1 teáskanál (5 ml) ecetoldat és 1 teáskanál víz 

 4. növény – 1,5 teáskanál (7,5 ml) ecetoldat és 0,5 teáskanál víz 

Növény 1 2 3 4 

Víz (teáskanál) 2 1,5 1 0,5, 

Ecetoldat (tk) 0 0,5 1 1,5 

pH indikátor szín     

pH érték     

Megjegyzés     

4. Öt nap elteltével mérd meg a cserepek pH értékét. Nyomj egy pH 

teszt csíkot minden cserépbe. A csík színét hasonlítsd össze a pH 

színskálával (a dobozból tudod kivágni).  Írd fel kapott 

eredményeket A különböző színek a savasság vagy lúgosság 

különböző fokait jelentik. A piros például nagyon savas, a lila 

nagyon lúgos, a sárga pedig semleges. A savasságot vagy lúgosságot 

számokkal is kifejezhetjük: 1 = nagyon savas, 7 = semleges, 14 = 

nagyon lúgos. Íme néhány, a háztartásban  is használt anyag pH értéke: csapvíz = pH7, tea = 

pH6, kávé = pH4, ecet = pH3, paradicsom = pH8 olíva olaj = pH9. 

5. Öt nap elteltével nézd meg a növényeidet. Melyik növények nőnek gyorsabban? 

Mi történt? 

Az tapasztaltad, hogy tiszta vízzel locsolt növény fejlődött a legjobban, és a legtöbb ecettel 

locsolt növény a legfejletlenebb. Az ecet savat tartalmaz, ami károsítja a növényt, így az nem tud 

megfelelően fejlődni. A savas esőben lévő sav más jellegű, mint az ecetes víz, de ugyanolyan 

hatással van a növényekre. 

A pH tesztcsík megmutatja az egyes cserepek savasságát. Minél alacsonyabb a pH érték, annál 

savasabb a föld. A legtöbb ecettel locsolt föld lesz a legsavasabb. A pH tesztcsík speciális kémiai 

anyagokat, úgynevezett indikátorokat tartalmaz, amiknek a színe megváltozik ha savakkal 

érintkezik (akkor is megváltozik a csík színe, ha lúgos közegbe kerül). 

Érdekességek 

A savas eső néha annyira savas lehet, mint egy limonádé. 

Az eső mindig kicsit savas kémhatású. A légkörben található széndioxid, szénsavvá változik. 

A savas eső példájára létezik savas hó és savas köd is. 

A savas eső károsítja a kőépületeket is, mert szép lassan lebont néhány sziklafajtát (különösen a 

mészkövet). 

H) Szél 

A szél a levegő mozgása egyik helyről a másikra. A légmozgás úgy 

keletkezik, hogy a felszínen felmelegedett levegő elindul felfelé. 

Kísérletünkben a meleg levegő felemelkedését mutatjuk be. 

Vedd elő a dobozból a ceruza tartót és a spirál sablont. 

Keress otthon egy kihegyezett ceruzát és egy golyóstollat. 

1. Óvatosan nyisd szét a spirál sablont. A golyóstoll hegyét óvatosan 

nyomd a spirál közepébe. Ügyelj rá, hogy ne lyukaszd ki a papírt. A 

kihegyezett ceruzát a hegyes végével felfelé állítsd a ceruzatartóba. 

Óvatosan tedd a spirált a ceruza hegyére. 

2. Tedd a spirált meleget kibocsátó készülék pl. TV vagy számítógép monitorja a tetejére. Figyeld 

mi történik a spirállal (gyorsabban elkezd mozogni, ha adsz neki egy kezdőlökést). 

Hogyan működik? 

A TV és a számítógép felmelegíti a környezetében a levegőt. A meleg levegő könnyebb, mint a 

hideg levegő, ezért felfelé áramlik és közben beleütközik a spirál papírjába, és azt lassan 

megforgatja. A levegőnek ezt az áramlását konvekciós áramlásnak nevezik. Amikor a Nap 

felmelegíti a talajt, a föld meleg lesz, és felmelegíti a környezetében lévő levegőt. A meleg levegő 

felfelé áramlik. A hideg levegő a felszálló helyére kerül, így kialakul a szél. 

Érdekességek 

A meleg levegő felemelkedéséből eredő szelet érezheted meleg napokon a tengerparton. A Nap 

felmelegíti a talajt, az pedig az alsó légréteget. A meleg levegő felemelkedik, és helyére a tenger 

felől hidegebb levegő érkezik. Ez a tengeri szél. 

A vitorlázó repülők és néhány madár is kihasználja a légáramlatokat repülés közben. A felfelé 

áramló levegőt termálnak is nevezik. 

A hőlégballonok a bennük lévő meleg levegő miatt tudnak felemelkedni. A meleg levegő hatására 

könnyebbek lesznek, mint a környezetük. 
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