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 המדע מאחורי בועות הסבון:

 בין חלקיקי המים יש כוחות משיכה הנקראים מתח פנים.

כוחות משיכה אלו גורמים לחלקיקי המים להיצמד האחד לשני וליצור טיפות מים עגלגלה. 
 אפשר לדמיין זאת כמו כדור המורכב מאורז דביק, כאשר גרגירי האורז הם חלקיקי המים.

 צריכים המים ליצור משטחים דקיקים ולא טיפות מים עגולות.בכדי ליצור בועת סבון 

 תפקידו של הסבון הוא להחליש את כוחות המשיכה בין חלקיקי המים. 

כאשר כוחות המשיכה הללו נחלשים חלקיקי המים פחות נצמדים אחד לשני ואפשר ליצור 
 מהם את המשטח הדק הדרוש לשם יצירת בועת סבון.

ר האורז הדביק, הסבון מבטל את הדביקות ומאפשר להפריד בין אם נחזור לדוגמא של כדו
 גרגירי האורז וליצור מהם משטח דק ואחיד.

בסופו  ,בועות סבון שואפות תמיד להיות עגולות. לא משנה מה תהיה צורת מפריח הבועות
 של דבר צורת הבועה תהיה כדור. 

המבנה הכי יציב. האזור  מדוע זה כך? הסיבה היא שבאופן טבעי הבועה מחפשת ליצור את
הפגיע בבועה שממנו מתנדפים המים הוא שטח הפנים של הבועה. הכדור הוא הצורה 

 כדור, היחס בין שטח הפנים לנפח הוא הקטן ביותר.שבהיעילה והיציבה ביותר משום 

מסויים, שטח הפנים שלה יהיה גדול יותר בנפח או כל צורה אחרת כלומר אם ניקח קוביה  
 באותו הנפח. מאשר כדור
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 רעיונות לפעילות בועות:
בועות סבון גדולות: השתמשו במקלות ההפרחה לקבלת בועות גדולות במיוחד, תנו לילדים 

אפשר לחלק את הילדים לשתי קבוצות חלק  להפריח בועות ולפוצץ אותן להנאתם.
מפריחים בועות וחלק מפוצצים אותן. שימו לב שהילדים שמפוצצים את הבועות אינם 

 קרובים מדי לקבוצה של מפריחי הבועות.

 

 דורי בועות עם סלסלות של פטריות:כ

 היום רוב הפטריות מגיעות בתוך סלסלות רשת קטנות. 

  , נופפו אותן בכוח באווירהסבוןת הסלסלה בתמיסת  בלו אט

 והעיפו כדורי בועות.

 

 

 נחש בועות:

גזרו בקבוק חצי ליטר לחצי. על החצי עם הפיה, הלבישו בחלק 
הרחב גרב והדקו עם גומייה. תנו לילדים לטבול את הגרב בתמיסת 

 הסבון ולנשוף דרך פיית הבקבוק כדי לקבל נחש בועות ארוך. 

טיפות של צבע מאכל את הגרב כדי לקבל נחש ניתן גם לצבוע עם 
 צבעוני.

 

 ציור עם בועות:

 הכינו תמיסות סבון בצבעים שונים. תנו לילדים לטבול 

 קשית שתיה בתמיסה ולנשוף על נייר, ככה יכינו ציור 

 שיתגלה רק לאחר שהנייר יתייבש.

 שימו לב שהצבעים יהיו חזקים יותר ככל שהצבע בתמיסת 

 כז יותר )מומלץ להשתמש באבקת צבע הסבון יהיה מרו

 לקבלת תוצאה אופטימלית(
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 הכנת מפריחי בועות:

חלקו לכל ילד מנקי מקטרות ותנו להם להכין מפריח בועות בצורה שהם 
רוצים. החוק היחיד הוא שהצורה חייבת להיות סגורה. כל ילד יטבול את 

שלא משנה מהי מפריח הבועות שלו ויפריח בועות סבון. כך, הילדים יגלו 
 הצורה של מפריח הבועות, בועות הסבון תמיד יהיו עגולות.

 

 הקפצת בועות:

הפריחו ז תיתן את התוצאה המוצלחת ביותר(. כפפה מפלי)כפפה על אחת הידיים  לובשים
בועות ותנו להם לנחות על היד עם הכפפה. הבועה לא תתפוצץ ותוכלו להקפיץ אותה 

 בעדינות על כף היד!

 

 בתוך בועה:בועה 

הפריחו בועה בינונית ותפסו אותה. טבלו קשית שתיה בתמיסת 
 הסבון, הכניסו לתוך הבועה והפריחו בתוכה בועה נוספת.

 

 בועות עם הידיים: 

 תנו לילדים לטבול את הידיים בתמיסת הסבון ולהפריח בועות. 

 אפשר לשחק עם גודל הבועות בהתאם ל"טבעת" שהילדים יעשו 

 .עם האצבעות

 

 

 בועות על השולחן:

מרטיבים את השולחן עם מעט תמיסת סבון ומפריחים עליו בועות 
 עם הידיים. ניתן לבנות כיפות ומגדלי בועות.

 

 ילד בבועה: 

 מכינים תעלה או בריכה גדולה עם חישוק עטוף בד

 מרימים את החישוק והילד מוצא את עצמו בתוך בועה 

 ענקית 
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 בועות ענקיות:

להפרחת בועות סבון ענקיות! התרכיז  ניתן לרכוש אצלנו תרכיז
 רחת בועות בקוטר של כמטר!!פמגיע עם מקל הפרחה לה

 

 

 

 

 

 

 טיפים ודגשים:

לילדים כלים קטנים )כמו קופסאות של אוכל( בתמיסת סבון. בכל פעם מלאו מעט מלאו 
תמיסה. כך, גם אם הילדים ימעדו על הקופסה תישפך רק מעט מהתמיסה. אם תשימו את 

 כל הנוזל בדלי אחד. מספיק שאחד הילדים ימעד והכל יישפך.

הילדים יתנסו במגוון חלקו את הילדים לקבוצות ותנו לכל קבוצה להיות בתחנה. ככה 
 האפשרויות והפעילויות ולא יישארו רק בתחנה אחת.

 אם נכנס סבון לעיניים יש לשטוף היטב עם מים.

 

 


