
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 játék csak felnőtt felügyelettel használható. 

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

fulladást okozhat, tartsa távol a 3 évnél fiatalabb gyermekektől. 

4. A rakétát soha ne tartsd magad felé kilövés előtt. 

5. Soha ne irányítsd a rakétát emberre vagy állatra. 

6. Mindig viselj cipőt, amikor rátaposol a palackra a rakéta kilövésekor, így elkerülheted a 

lábsérüléseket. Ha megsérül a palack, cseréld ki. 

 
Szükséged lesz még egy kis kereszthornyos csavarhúzóra, ragasztószalagra, ollóra, 2 db üres, 

legalább 1,25 literes PET palackra, és újságpapírra – ezeket a csomag nem tartalmazza. 

 

 

 

C) A rakéta elkészítése 

A rakéta elkészítéséhez szükséged lesz néhány régi újságpapírra. Szeretnénk segíteni neked az 

első lépéseknél, ezért két rakétatestet előkészítettünk a csomagban. Ha a rakéták elégtek, 

használd újra a szivacs fejeket és régi újságok felhasználásával készíts új rakétákat. 

A rakéta elkészítéséhez szükséged lesz a rakéta testre, három szárnyra, a kilövő csőre, és a 

szivacs rakéta fejre. 

1. Nyomd ki a papírlapból a rakétatestet és a három szárnyat, A papírlap többi részét tedd féle, 

később még szükséged lesz rá. A tegyél kétoldalas ragasztót szivacsfejre. Húzd le a 

védőfóliát a ragasztóról, így a külső fele is ragad. 

2. A rakéta testet képpel lefelé fektesd az asztalra, tedd rá a kilövő csövet és a szivacs fejet. A 

szivacsfej kicsit lógjon le a papírról. Tekerd fel a papírt a csőre és a fejre. A rakétafej és a 

test összeragad. Ne tekerd túl erősen a papírt, mert könnyen le kell majd csúsznia a kilövő 

csőről, de túl laza se legyen, mert ha a levegő megszökik, akkor a rakétát nem tudod majd 

messzire kilőni.  

3. Három kicsi ragasztódarabbal rögzítsd a tekercset, hogy le ne tekeredjen. 

4. A három szárnyat hajtsd félbe. A tartó felületeket mindegyiken hajtsd vissza. 

5. A rakétára, a jelölt helyeken ragassz kétoldalas ragasztót. A szárnyakat ragaszd a rakéta 

törzsére – ügyelj rá, hogy pontosan a jelölt  helyre ragaszd. Szorosan nyomd rá a szárnyakat a 

ragasztócsíkokra.

 
6. A kilövő csövet óvatosan csúsztasd ki a rakétából. Ellenőrizd, hogy minden a helyén van-e.

 
A másik rakétát ugyanígy készítsd el. Ha a rakéták elértek, óvatosan szedd ki belőlük a szivacs 

fejeket, és a fent leírt módon készítsetek újabb rakétákat. 

Kilövő cső 
Flexibilis cső 

Tartókar Üveg csatlakozó 

(2 részes) 
Cső tartó 

(2 részes) 

Rövid csavar + 

csavaranya 

2 db szivacs rakétafej Kétoldalas ragasztó Csavarok Hosszú csavar + 

alátét + csavaranya + 

rugós alátét 

2 db rakéta palást 12 db sablon 

B) A csomag tartalma 

Kilövő cső 

Kétoldalas ragasztó 

Ragasztó szalag Kétoldalas ragasztó 



D) A kilövő összeszerelése 

1. A kilövőcsövet húzd a flexibilis cső egyik végére. 

2. A csőtartó két részét tedd a csőnek erre a végére. A csőtartó rövidebb végét rögzítsd a rövid 

csavarral és a hozzá tartozó csavaranyával. A hosszabb oldalon lévő lyukakat igazítsd a tartókaron 

lévő lyukra. Rögzítsd a hosszabb csavarral, alátéttel és csavaranyával. 

3. Az üveg csatlakozó két részét rakd össze, majd rögzítsd 2 csavarral. 

4. A flexibilis cső másik végét csúsztasd az üveg csatlakozóba. 

5. Tekerd egy üveg nyakát a csatlakozóba. Ez lesz a „töltőállomás”. 

6. A másik üveget félig töltsd meg vízzel. A tartókart húzd az üveg nyakára, majd a kupak 

rátekerésével rögzítsd a helyén a tartókart. A kupak a helyén tartja a tartókart. Ez lesz az 

„indító állomás”. 

 

Gratulálunk .- készen állsz az első kilövésre. 3,2,1, start! 

 

E) Működés 

1. A rakétát nagy nyitott helyen lődd ki, például kertben, vagy parkban. 

2. A „kilövő állomás” palackot (ami félig vízzel teli) állítsd a földre, az üres palackot a végén a 

flexibilis csővel pedig fektesd mellé. 

3. Állítsd be a rakéta irányát. Vedd figyelembe, hogy messzire fog repülni, tehát inkább fölfelé 

álljon, mint vízszintesen. 

4. A rakéta kilövéséhez taposs rá az üres palackra. A rakétád útnak indult! 

5. A rakéta ismételt kilövéséhez az üres palackot ismét eredeti formájára kell alakítanod, akár 

úgy, hogy visszapattintod, akár úgy, hogy levegőt fújsz bele a kilövő csövön keresztül. 

 
F) Probléma megoldás 

- Ha a rakéta nem csusszan le a kilövő csőről, akkor valószínűleg túl szorosra tekerted. 

- Ha a rakéta megsérül, szedd ki belőle a szivacs fejet és készíts új rakétát. 

- Ha a kilövő állomás sérül, keress másik üres palackot a következő kilövéshez. 

G) Érdekességek 

- Rakétádat a levegő nyomása repíti az égbe. Amikor rátaposol a palackra, a benne lévő levegő a 

csövön keresztül távozik belőle. A levegő nyomása a csőben megnő. A levegő maga előtt tolja a 

rakétát, ami felemelkedik. 

- A rakétakilövő működési elve megegyezik a puskák működési elvével. A puskacsőben lejátszódó 

robbanás következtében megnő a nyomás, aminek hatására a puskagolyó nagy sebességgel elhagyja 

a csövet. 

- A köpő cső is ugyanezen az elven működik. Amikor belefújsz a csőbe a nyomás megnő és a lövedék 

távozik. 

- Az igazi rakéták üzemanyagot visznek magukkal. Az üzemanyag elégésekor a motorból forró 

gázok távoznak. Mivel a gázok hátrafelé távoznak, a rakéta előre halad. 

- A rakétákat 2000 évvel ezelőtt Kínában fedezték fel. Úgy néztek ki, mint a mai tűzijáték 

rakéták. Háborúkban és szórakoztatási célokra használták. 


