
Item: 3287 
Hunor: 20255 

Kísérletek újrafelhasznált anyagokkal 
Szülők figyelmébe: Kérjük olvassa végig a használati  

útmutatót mielőtt gyermeke kezébe adná a játékot. 

 

A) Biztonsági előírások 

1. Mielőtt munkához látsz, 

olvasd végig a használati 

útmutatót. 

2. A játékhoz felnőtt 

felügyelete szükséges. 

3. A játék 8 éven felüli 

gyermekek részére készült. 

4. A csomag és a késztermék 

apró részeket tartalmaz, 

melyek lenyelése fulladást 

okozhat. Kérjük, ne adja a 

játékot 3 évnél fiatalabb 

gyermeknek. 

5. Ha a játékhoz otthonról 

akarsz valamit használni 

mindig kérd szüleid 

beleegyezését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. trükk – A lebegő lemez 

Amire szükséged lesz: A dobozból: 1 lufi, 1 CD illesztő, 1 lufi szelep, kétoldalas ragasztó 

   Keress otthon újrafelhasználható anyagot: 1 régi CD lemez 

 

Összeszerelés: 

1. Ragassz egy darab kétoldalas ragasztót a CD illesztő aljára. Az illesztőt ragaszd a CD 

közepére, nyomd oda, hogy jól tartson. 

2. Húzd rá a lufi nyakát a lufi szelepre. 

3. Csúsztasd a lufi szelepet a CD illesztőre. 

 

Működés: 

Tedd a CD-t sima felületre. Fújd fel a lufit (lehetséges, hogy szükséged lesz felnőtt segítségére, 

amikor először akarod felfújni a lufit), majd csavard meg a lufi nyakát, hogy ne eresszen le. Tedd a 

lufi szelepet a CD illesztőbe, majd tedd a CD-t sima felületre, például egy asztal lapjára, és engedd 

el a lufit. Óvatosan lökd meg a CD-t, majd figyeld hogyan halad az asztalon. 

 

Hogyan működik? 

Ha akkor lököd meg a CD-t, amikor a lufi nincs felfújva, a CD egy kicsit odébb csúszik az asztalon, 

majd megáll. A CD a súrlódás miatt áll meg, ez az erő az asztal lapja és a CD között lép fel. A 

felfújt lufiból kiáramló levegő felemeli a CD-t az asztal lapjáról. A két réteg között kialakuló 

vékony levegőréteg gyakorlatilag nullára csökkenti a súrlódást, így lehetővé teszi, hogy a CD 

továbbhaladjon az asztalon. 

 

Érdekességek 

 A lebegő lemez úgy működik, mint a légpárnás járművek – vagyis azok a járművek, amelyek egy 

levegővel töltött ballon felett siklanak. A légpárnás járművek haladhatnak vízen és szárazföldön 

is. 

 Izgalmas megfigyelni a légpárnás jármű haladását miközben a légpárnát hoz létre. A levegőt egy 

gumi szoknya tartja a jármű alatt. 

 A légpárnás fűnyírók a levegőt lefelé fújják ki, így könnyű őket előretolni a füvön.  

1 pár mozgó szem 1 doboz tartó          kupak összekötő  2 palack-kupak 

1 sétáló szerkezet    1 CD összekötő         1 lufi  2 cső végelzáró 

1 kampó  1 pipetta  3 réz alátét 3 műanyag súly            érték matrica 

           1 ezüst színű zsinór      csavaranyák     1 fagyöngy  madzag  kétoldalas ragasztó 

1 zsenília szál 

B) A doboz tartalma  

kétoldalas 

ragasztó 

Óvatosan húzd a 

lufit a szelepre 
a gallérnál 

1 lufi szelep 



2. trükk – A lebegő lemez 

Amire szükséged lesz: A dobozból: kupak csatlakozó, 2 palack kupak 

   Keress otthon újrafelhasználható anyagot: 1 kb 1 literes palack 

   Otthonról: Víz 

 

Összeszerelés: 

1. Mindkét palackra tekerj kupakot. Az egyik üveget félig töltsd fel vízzel. (A másik üveg 

maradjon üres.) 

2. A kupak csatlakozót tedd a félig vízzel megtöltött palack kupakjára. Csúsztasd a csatlakozóba 

a másik kupakot is. Most a két üveg össze van kötve. 

 

Működés 

Fordítsd meg a tornyot, vagyis a vízzel teli palack legyen felül. A tornyot néhányszor kis körökben 

forgasd körbe, figyeld hogyan kezd pörögni a víz, majd tedd le a tornyot egy sima felületre. A 

vízoszlop közepén alagút alakú lyukat látsz, ahogy a víz átfolyik az alsó palackba – olyan, mint egy 

tornádó! Ismételd meg a kísérletet, fordítsd fel a tornyot. 

 

Hogyan működik? 

A forgó víztömeg csövet hoz létre – ezt a jelenséget örvénylésnek nevezzük. Ha elkezded keverni a 

vizet, az energia lefelé hajtja a vizet. Az örvény közepén lyuk van. Mivel a víz lefelé folyik, az alsó 

üvegből a levegő felfelé halad, mert helyére víz kerül. Ha nem forgatod meg az üveget, akkor a víz 

bugyborékolja fog lefolyni, mivel a levegőnek és a víznek helyet kell cserélnie. 

 

Érdekességek 

 A tornádó egy, a levegőben kialakult örvény. Tornádók akkor jönnek létre, amikor erős 

légáramlatok találkoznak hatalmas viharzónákkal. 

 Akkor is vízörvény látsz amikor a fürdőkádból kihúzod a dugót, és a víz elkezd lefolyni.  

 A folyókban és tengerekben az erős áramlatok időnként örvényeket hoznak létre, ezekben a 

víz a tölcsérben lefelé áramlik. 

 

3. trükk – CD versenyautó 

Amire szükséged lesz: A dobozból: 1 cső végelzáró a közepén kampóval, egy sima cső végelzáró, 2 

gumigyűrű, kétoldalas ragasztó 

Keress otthon újrafelhasználható anyagot: 2 CD, 1 WC papír guriga 

Otthonról: 1 ceruza 

 

Összeszerelés: 

1. Tegyél kevés kétoldalas ragasztót mindkét CD lemez belső részének egyik oldalára. Húzd le a 

ragasztó védőfóliáját. Húzd a lemezeket a cső végelzárókra – a ragasztót nyomd a helyére, 

hogy jól megtartsa a lemezt. 

2. Keresd meg azt a végelzárót, amelyiknek a közepén kampó van. Akassz két gumigyűrűt a 

kampóra. Tedd a helyére a papírhengert. 

3. Húzd át a gumigyűrűt a hengeren, majd a másik végelzárón is. Ellenőrizd, hogy a papírhenger 

két vége jól illeszkedik-e a végelzárókhoz. Dugj át egy ceruzát a gumigyűrű kilógó végén. A 

gumigyűrű a CD síkjától kb. 5 cm-re lóg ki. 

 

Működés 

Fogd meg a kartonhengert és kezd körbetekerni a ceruzát. Addig tekerd a ceruzát, amíg a 

gumigyűrű meg nem feszül. Tedd a földre a CD-autót, engedd útjára. 

 

Hogyan működik? 

A felhúzott gumi próbálja a kartoncsövet és a ceruzát az ellenkező irányba forgatni. A ceruza nem 

tud forogni, mert a földhöz van szorítva, tehát a kartonhenger kezd forogni, ami a CD-t hajtja. A 

feltekerd gumigyűrű energiát tárol, ez az energia alakul át mozgási energiává és hajtja a CD autót. 

 

Probléma megoldás 

Ha a műanyag végelzárók nem illeszkednek megfelelően a kartonhengerre, az hátrányosan 

befolyásolja az autó haladását. Ha nem megfelelő a rögzítés, ragassz egy kis kétoldalas ragasztót. 

 

Érdekességek 

 A felhúzós autók és repülők a feltekert gumi 

energiáját használják haladásukhoz. A felhúzott gumi 

megnyúlik, eredeti hosszának többszöröse is lehet. 

 A katapultok is megfeszített rugalmas anyagok 

energiáját használják a tárgyak kilövéséhez. 

 A legtöbb régi órát feltekert fém rugó hajtotta. 

Ahogy a rugó tekeredett hajtotta az óra mutatóit. 

  

kétoldalas 

ragasztó 



4. trükk – Adó-vevő készülék a világűrből 

Amire szükséged lesz: A dobozból:  ezüst színű zsinór 

   Keress otthon újrafelhasználható anyagot: 2 papírpohár 

 

Összeszerelés: 

1. A papírpoharak alját egy hegyes ceruzával lyukaszd ki. Kérd felnőtt segítségét. 

2. Dugd a zsinór végét a pohár aljába, majd néhány csomóval rögzítsd a zsinórt. A csomó 

megakadályozza, hogy a zsinór kicsússzon a pohár aljából. 

 

Működés 

Az adó-vevő működtetéséhez két ember kell. Mindketten kaptok egy poharat. Menjetek olyan 

távolságra egymástól, hogy a zsinór megfeszüljön, de ne feszítsétek túlságosan meg. Egyikőtök 

beszéljen a pohárba, amíg a másik hallgatja, (Ha végeztél a mondandóddal mondd, hogy „vége”, így 

társad tudni fogja, hogy most ő beszélhet.) Ha óvatosan megfogod a zsinórt, valami különleges 

hangot hallasz, amikor a szalag rezeg. 

 

Hogyan működik? 

A hang rezgésekből áll. Amikor beszélsz  rezegteted a levegőt, és ezek a rezgések továbbterjednek 

a levegőben. Ha a füled érzékeli ezeket a rezgéseket, akkor hallod a hangot. Amikor beszélsz az 

adó-vevő pohárba, a levegő rezgése fel-le mozgatja a pohár alját. A rezgések tovább haladnak a 

zsinóron és megrezegtetik a másik pohár alját is. Ez a mozgás teszi lehetővé a másik fél számára, 

hogy hallja a hangokat. 

 

Érdekességek 

 A hang nagyon gyorsan terjed. Terjedési sebessége a levegőben kb. 1.200 km/h (vagyis egy 

másodperc alatt egy kilométert tesz meg.) 

 A hang gyorsabban terjed folyadékokban, mint levegőben. Vízben a hang terjedési sebessége 

5.000 km/h. Fémekben a hang kb. 6.000 km/h sebességgel halad. 

 Az adóvevő csak akkor működik, ha a két pohár között a gumiszalag nem ér 

hozzá semmihez. Ha valamihez hozzáér a gumiszalag, akkor a hullámok nem 

tudnak tovább haladni. 

 

5. trükk – Bevásárlótáska-ejtőernyő 

Amire szükséged lesz: A dobozból:  ezüst színű zsinór , 1 zsenília szál, 1 

fagyöngy, csavaranyák 

   Keress otthon újrafelhasználható anyagot: 1 műanyag bevásárlótáska 

   Otthonról: ragasztószalag 

 

Összeszerelés: 

Ha ollót használsz, kérd felnőtt segítségét és felügyeletét. 

   
Simítsd ki a zacskót az asztalon. (a boltban 

kapott zacskó a legjobb.) Rajzolj rá körívet. 

A kör sugara kb. 15 cm legyen. Vágd le a 

körív mentén. Az ejtőernyő elkészült. 

Vágj le 6 db, egyenként 35 cm hosszú 

zsinórt. A zsinórokat egyenlegesen oszd el 

az ejtőernyő kerületén, majd ragasztó-

szalaggal rögzítsd. 

Most készítsd el az űrhajóst (vagyis a 

súlyt) az ejtőernyőhöz! Vágj le egy 9 cm-es 

és egy 16 cm-es zsenília szálat. 

   
Hajtsd félbe 16 cm-es zsenília szálat. A 9 

cm-es zsenília szálat a képnek megfelelően 

tekerd a másik köré. 

Mindkét karjára és mindkét lábára húzz rá 

5-5 csavaranyát. 

Az 1. és 2. csavaranya között hajtsd vissza 

a szálak végeit. Így dugod el az éles 

végeket. (Felnőtt felügyelete szükséges.) A 

fagyöngyöt felülről csúsztasd a helyére – 

ez lesz a fej. 

zsinór 

ragasztó 

zsinór 

fagyöngy 



  

Az ejtőernyő zsinórjait kösd egybe, majd 

bújtasd át a fejen lévő zsenília hurkon. 

Csomóval rögzítsd a zsinórt. Az űrhajós 

elkészült, készen áll az első ugrásra! 

Rajzold meg az arcot.   

Működés 

Hajtsd össze az ejtőernyőt, ügyelj rá, hogy a zsinórok szabadon maradjanak. Tartsd  az ejtőernyőt és az űrhajóst az egyik kezedben, és 

amilyen erősen tudod dobd felfelé. Amikor az ejtőernyő elkezd leesni kinyílik, és  lassan esik a föld felé. Állítsd be az űrhajós kezeit és 

lábait, változtasd irányukat és a csavaranyák számát, hogy az űrhajós megfelelő sebességgel, egyenesen essen lefelé. 

 

Hogyan működik? 

A légellenállás olyan erő, ami minden tárgyra hat, ami a levegőben mozog. A légellenállás mértékét befolyásolja a tárgy mérete és alakja. A 

kupola alakú ejtőernyő nagyon sok levegőt tart magában miközben leesik. 

 

Érdekességek 

 A modern ejtőernyők nem függőlegesen esnek le. Az ejtőernyőkön felfújó szárnyak vannak rajta, melyek felfelé hajtsák.  

 1960-ban az Egyesült Államokban Joe Kittenger ezredes hajtotta végre a legnagyobb ejtőernyős ugrást – 31.333 méter magasról 

ugrott le. 

 Ejtőernyőt használnak a gyors járművek lassításához, például drugsterekhez, vadászrepülőkhöz. 

 

6. trükk – Búvár 

Amire szükséged lesz: A dobozból: 1 pipetta, 3 réz alátét, 1 műanyag kampó, 6 műanyag súly, 

érték matricák 

   Keress otthon újrafelhasználható anyagot: 1 műanyag palack (kb. 1 l-es) 

   Otthonról: víz 

 

Összeszerelés: 

1. Az eredmény matricákat ragaszd a műanyag súlyokra (minden értékből kettő van). 

2. A pipetta nyakára húzz három réz alátétet, majd húzd a műanyag kampót a pipetta végére. Ez 

lesz a búvár. 

3. Töltsd meg vízzel a pipettát: merítsd egy pohár vízbe a végét, és kétszer-háromszor nyomd be 

az oldalát, így tele lesz. 
 

Működés 

Töltsd meg a műanyag palackot vízzel, ne töltsd teljesen tele, a nyakánál maradjon egy kis levegő.  

Dobd az üvegbe a súlyokat, és a búvárt, majd csavard rá az üvegre a kupakját. Ha a búvár lesüllyed a    

palack aljára, akkor túl nehéz. Össze kell nyomnod a pipetta oldalát, hogy kinyomj belőle egy kis vizet. 

Addig nyomogasd a pipettát, amíg a búvár lebegni nem kezd a víz felszíne alatt. Óvatosan nyomd össze 

az üveget. A búvár lesüllyed a palack aljára. Ha nem süllyedne le, az azt jelenti, hogy túl könnyű, szívj 

fel a pipettába egy kis vizet. Engedd el az üveget, a búvár most a felszínre úszik. Fel tudsz hozni a 

búvároddal egy súlyt a palack aljáról? Milyen értékű súlyt hoztál fel? Versenyezz családoddal, 

barátaiddal, ki tudja a legnagyobb értékű súlyt felhozni! 

Probléma megoldás 

Ha a búvár nem süllyed le, amikor összenyomod a palackot, azt jelenti, 

hogy a búvár túl könnyű, a pipettába fel kell szívnod még egy kis vizet. 

Ha a búvár nem jön fel a víz felszínére, akkor túl nehéz, ki kell nyomni a 

pipettából egy kis vizet. 
 

Hogyan működik? 

Amikor a palackot összenyomod, a palack belsejében megnő a nyomás. 

Így a pipetta belsejében lévő levegőt összenyomod, a pipettába több víz 

kerül. Így a pipetta nehezebb lesz - lemerül.  Amikor elengeded az 

üveget a benne lévő nyomás csökken. A pipettában lévő levegő kitágul, kis 

mennyiségű víz távozik belőle. Így a búvár könnyebb lesz és a felszínre 

úszik. 
 

Érdekességek 

 A tengeralattjárók a mi búvárunkéval megegyező elven működnek. 

A lemerüléshez a tengeralattjáró ballaszt tartályait megtöltik 

vízzel, így a tengeralattjáró nehezebb lesz. Ha emelkedni akar a 

tengeralattjáró, akkor a ballaszt tartályba levegőt pumpálnak. 

 Minél mélyebbe mész a vízben annál nagyobb a nyomás. AA nagy nyomás miatt nem tudnak a könnyűbúvárok 300 méternél mélyebbre 

merülni. 

 Az emberek általában lebegnek a vízben, ezért a búvárok súlyokat erősítenek a testükre, hogy le tudjanak süllyedni. 

zsinórok 

összekötve 

érték 

matricák 

műanyag kampó 

réz alátétek 

2-3-szor 
nyomd össze 



 

7. trükk – Gravitációs robot 

Amire szükséged lesz: A dobozból: doboz tartó, sétáló szerkezet, madzag, csavaranyák, 

kétoldalas ragasztó 

   Keress otthon újrafelhasználható anyagot: 1 régi üdítős doboz 

 

Összeszerelés: 

1. A sétáló szerkezetet csúsztasd a doboz tartó alján lévő bemélyedésbe. 

2. A kétoldalas ragasztóról húzd le a védőfóliát, majd ragaszd a doboz tartóra. Húzd le a 

védőfóliát a másik oldalról is. Tedd a helyére az üdítős dobozt. 

3. A sétáló szerkezeten lévő lyukba köss egy madzagot. Néhány csomóval biztosítsd. 

4. Fűzz fel 15 db csavaranyát a madzag másik végére. A madzag végére köss néhány csomót, 

nehogy lecsússzanak a csavaranyák. A gravitációs robot elkészült. 

 

Működés 

Tedd a robotodat egy asztalra (a legjobb a matt felületű fa asztal), a csavaranyák lógjanak le az 

asztallap végén, a madzag feszüljön meg. Engedd el a csavaranyákat és figyeld hogyan sétál át az 

asztal lapján a robot. Ha a robotod nem indul el, óvatosan lökd meg egyik oldalra. 

 

Probléma megoldás 

Ha az asztal lapja túl sima, a robot túl gyorsan fog haladni, nem csupán „totyogni”. Takard le az 

asztalt egy újságpapírral, nézd meg most hogyan halad a robot. Készíthetsz egy 5 cm x 50 cm-es 

pályát is a robotodnak – ragassz néhány ragasztószalag csíkot a asztalra. 

 

Hogyan működik? 

A robot azért halad előre, mert a csavaranyák húzzák. A csavaranyákat a gravitáció húzza lefelé, 

így a robot a gravitáció hatására mozog. Ahogy a test előre halad, az egyik oldalon lévő lábak elérik 

a talajt. A test és a másik oldalon lévő lábak előre haladnak. Ebből alakul ki a hintázó mozgás, 

aminek hatására a robot totyogni kezd. Amikor az egyik oldalon lévő lábak a földön 

vannak, a másik oldalon lévő lábak előrebillennek. 

 

Érdekességek 

 A robot a gravitációs potenciális (helyzeti) energia hatására lépeget. Ezt az energiát az asztal lapjáról lelógó csavaranyák adják a 

robotnak. Ahogy a csavaranyák közelítenek a földhöz, a rájuk ható gravitációt a robot arra használja, hogy előre haladjon. 

 Fel tudsz sorolni olyan eseteket, amikor a gravitáció energiáját használjuk? Mi a véleményed a golyófuttatóról, a játszótéri 

csúszdákról és a hullámvasútról? 

 Tudósok dolgoznak rajta, hogy a gravitációs robottal megegyező elven működő robotokat hozzanak létre. Ha ezek a robotok 

elindulnak, akkor csak egy kis lökésre van szükségük, hogy mozgásban maradjanak.  

 

Ötletek újrafelhasználásra 

 Ebben a játékban jó néhány olyan tárgyat használtunk fel, amelyek a háztartásokban általában a szemétbe kerülnek. Ilyenek például 

a műanyag bevásárlótáska, az üdítős palackok, üdítős dobozok, gemkapcsok, régi CD lemezek. A tárgyak újrafelhasználása hozzájárul 

a környezetvédelemhez. Felhasználásukkal nincs szükségünk új tárgyak gyártására, melyhez drága anyagokra, például műanyagokra, 

fémekre, papírra lenne szükségünk és így energiát takarítunk meg. Gondold meg mit dobsz ki és mit tartasz meg,  

 Az újrafelhasználás csak egyik módja annak, hogy tegyél a környezetedért. Másik módja a környezet védelmének, a fogyasztás 

csökkentése (ami azt jelenti, hogy kevesebb újonnan gyártott terméket használsz), és az újrahasznosítás (vagyis ha új tárgyak 

készítéséhez régieket használsz fel). 

 Minden tárgy újra felhasználható, beleértve a papírt, a fémeket, a legtöbb műanyagot és az üveget. 

 A XXI. század elején évente 4.000.000.000.000 műanyag bevásárlótáskát gyártottak évente. Jó néhány országban tapasztalható a 

bevásárló szatyrok felhasználásának drasztikus csökkenése, mert a szatyrokat többször használják, újra hasznosítják, illetve az 

emberektől pénz kérnek a zacskókért. 

 Az Egyesült Államokban az üdítős dobozoknak mintegy a felét hasznosítják újra. Azonban másodpercenként még mindig 1.500 üdítős 

dobozt dobnak el. 

 Az Egyesült Államokban 20 méter hosszú katamaránt építenek műanyag üdítős palackokból. A hajóval át akarnak kelni a Csendes 

óceánon. 

 Okos emberek a CD lemezek újra hasznosításának rengeteg módját találták ki, Rengeteg dologra használható egy régi CD – lehet 

poháralátét, papírnehezék, kerékpárra szerelt biztonsági fényvisszaverő lap, kukucskáló nyílás az ajtón, madárijesztő, nap reflektor, 

forgó tető, vagy akár állvány. 

üdítős doboz 

mozgó szemek 

kétoldalas 
ragasztó 

üdítős doboz 

madzag 

csavaranyák 


