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Električna gugalnica

Baterija iz hrane

Potrebujemo:
- ploščata baterija 4,5 V
- žičke s krokodilčki
- žarnica 4,5 V
- izolirana žica
- plastelin
- ploščat magnet

Potrebujemo:
- 2 limoni
- 2 krompirja
- 4 bakrene ploščice
- 4 pocinkane ploščice
- žičke s krokodilčki
- led lučko

Aktivnost:

C

Najprej izdelamo stebrička za gugalnico. Na vsakem koncu približno 12cm
dolge žice, odstranimo 1cm izolacije. Na eni strani zvijemo neizoliran del
žice v zanko, drugi konec pa zapičimo v plastelin. Na enak način izdelamo
tudi drugi stebriček. Gugalnico izdelamo iz kosa izolirane žice. Zakrivimo ga
v obliki črke U in odstranimo izolacijo na vsakem koncu gugalnice.
Gugalnica naj bo dolga ravno prav oz. da bo kak centimeter nad tlemi.
Gugalnico vstavimo med stebrička ter povežemo z baterijo in žarnico. Če
zdaj gugalnico rahlo zagugamo, bo začela nihati.

Aktivnost:

V limoni in krompir previdno zasadimo pare bakrenih in pocinkanih ploščic.
Vse tri ''baterije'' povežemo v zaporedju cink - baker, cink - baker... z žičkami
s krokodilčki poveži baterijo na led lučko. Če lučka ne sveti, zamenjaj
priklučni žički.
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Enostavneje: Na baterijo lahko z žičkami povežemo zgolj svetilko in otroku
predstavimo sklenjen električni krog.
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Obrazložitev:

Temu pravimo kemično pridobivanje električne energije. Za dovolj energije
zadoščata le ploščici različnih kovin (elektrodi) in kislina (elektrolit). Skupaj
pridobimo kemično energijo.

Obrazložitev:

Okoli električnega toka se pojavi magnetno polje. V tem polju so premikajoči
se naelektreni delci. Magnet na premikajoče se delce deluje s silo, kar se kaže
s premikanjem gugalnice.

Izdelali in uredili: Tinka Prezelj in Kaja Gortnar
Oblikovanje: Kaja Gortnar
Avtorji izdelkov: Tinka Prezelj , Tjaša Berčič,
Tina Jemec, Branka Štrekelj
Vrtec Škofja Loka
Marec 2016

dejavnosti
z elektriko
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Mirna roka

Sadni mravljinci

Skregana balona

Potrebujemo:
- lese no desko
- svetilko
- žičke s krokodilčki
- debelejšo žico z izolacijo
- ploščato baterijo
- 2 žeblja ali vijaka

Potrebujemo:
- bakreno ploščico
- kos jeklene pločevine
- limono
- nož
- 2x 20 cm izolirane žice

Potrebujemo:
- 2 balona
- vrvico

Aktivnost:

Igro izdela odrasli - Leseni deski na obe strani pritrdimo debelejšo žico. Na eni
strani jo pritrdimo tako, da je konec žice prost. Žico po želji oblikujemo. Žice s
kleščami povežemo s svetilkami, baterijo in žico po vzorcu iz slike. Tudi
izolacijo odstranimo po vzorcu iz slike. Izdelamo obroček na koncu žice in ga
povežemo s svetilko. Otrok s tem obročkom potuje po žici in pazi, da svetilka
ne zasveti.

Aktivnost:

Odrasli: V limono zarežemo dve zarezi z nožem v razmiku 2-3cm. Iz
izolirane žice snamemo na enem koncu približno 2cm izolacije in na
drugem približno 4cm.
Otrok: Daljši neizoliran del žice upognemo v obliko črke V. V upogib nato
vstavimo bakreno ploščico, stisnemo ploščico med žico in jo skupaj z le to
potisnemo v zarezo limone. Enako ponovimo s kosom pločevine in drugo
žico. Prosta konca žic položi na jezik. Kaj čutiš?

Aktivnost:

Balona napihnemo in ju zvežemo vsakega na en konec vrvice dolge 2m.
Sredino vrvice zataknemo za kljuko (nekam, da balona visita). Balona naj
visita drug ob drugem. Vsakega dobro podrgnemo ob svoja oblačila in
opazujemo, kaj se bo zgodilo, ko balona spustimo nazaj.
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Obrazložitev:

M

Ko balona drgnemo z jopo, prejemata enako vrsto naboja. Telesa
naelektrena z enako vrsto naboja se odbijajo.
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Obrazložitev:

Če otroku roka zatrepeta, se obroček dotakne žice, električni krog se sklene in
električni tok steče po žicah, žarnica pa zasveti.

Obrazložitev:
Ploščici namočeni v kislino ali razstopino soli, povezani z žico pričneta
sproščati iz limone kemično energijo limone.

Leteči papirčki

Vodna čarovnija

Elektrika v laseh

Potrebujemo:
- ravnilo iz plastike
- koščke papirja

Potrebujemo:
- ravnilo

Potrebujemo:
- balon

Aktivnost:

Aktivnost:

Aktivnost:

Ravnilo nekajkrat podrgnemo ob svoja oblačila, nato pa se z njim približamo
papirčkom. Kaj se zgodi?

Ravnilo naelektrimo z drgnenjem ob oblačila. Počasi odpremo pipo. Vodo
odpremo le toliko, da bo iz pipe tekel droben, gladek curek vode. Z ravnilom
se približamo curku vode.

Balon napihnemo in ga podrgnemo ob majico/pulover. Nato balon
približamo lasem nekoga drugega in opazujemo, kaj se dogaja.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Obrazložitev:

Ko ravnilo podrgneš ob oblačila, se naelektri in privlači papirčke.

Ravnilo s silo naboja privlači vodni curek, tako se vodni curek ukrivi proti
ravnilu.

Ko balon podrgnemo ob pulover, se naelektri in privlači lase.

