
:   נעשה כמה ניסויים? דברים כבדים או דברים קלים, מה נופל מהר יותר

שיעור

1

א
אפשר , אם אתם עובדים בקבוצה. אז את הספר, הפילו קודם את הדף. קחו דף נייר וספר

להפיל ! לשים לב. אחד יכול להפיל את הספר והשני מפיל את הדף: זמנית-להפיל אותם בו

!  לא על הצדדים שלו, את הספר על הצד האחורי או הקדמי בלבד

? _______________________________________________מה נפל מהר יותר

? למה זה קרה, לפי דעתכם

_____________________________________________________________

נופליםקליםודבריםכבדיםדברים,האווירשלהשפעהאיןכאשר:1מסקנה

.המהירותבאותה

2

? _____________________________________האם אחד הדפים עכשיו יותר כבד

.קחו שני דפים זהים ומעכו אחד מהם לכדור נייר

א

ב

ג

?  מה נופל מהר יותר. זמנית-הפילו את הדף ואת כדור הנייר בו

_____________________________________________________________

___________________________________________?לדעתכם,קרהזהלמה

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

.הנפילהקצבעלמשפיעהחפציםשלהצורה,האווירשלהשפעהישכאשר:2מסקנה

.פרוסיםאורחביםלאחפציםמאשרלאטיותריפלופרוסים\רחביםחפצים,כללבדרך

כך שהדף לא יבלוט  , דאגו לכך שהדף והספר יהיו באותו גודל. הניחו את הנייר על הספרב

. משולי הספר

?  מה אתם חושבים שיקרה כאשר מפילים אותם יחד. א

  _____________________________________________________________

?  מה קרה באמת . ב

_____________________________________________________________

?  לדעתכם, למה זה קרה. ג

(  ?את השפעת האוויר" מרגיש"האם הדף : רמז)

____________________________________________________________

_____________________________________________________________



אז למה האוויר מצליח להאט את  .  פרוסים\הם שניהם רחבים. הסתכלו על הספר ועל הדף

:ננסה להבין? ולא את הספר, הדף
3

?  ____הצלחתם. נסו לעצור את נפילת הדף בעזרת אצבע אחת, הפעם. הפילו שוב את הדףא

לא כדאי לנסות את  )? האם אתם חושבים שאפשר גם לעצור את הספר בעזרת אצבע אחתב

_________________________________________________________!!(  זה 

יותרלאוויר,הצורהאותהאתישחפציםלשניכאשר:3מסקנה

.הכבדהחפץאתמאשרהקלהחפץאתלהאטקל

במעבדה של פרופסור כלומניק יש חדר שאין בו אוויר כי שאבו אותו החוצה בעזרת  4

ניכנס לחדר ומפיל ספר ודף נייר  , כלומניק לוקח בלון אוויר לנשימה. פרופ. משאבות גדולות

?האם אחד מהם יפול מהר יותר. בנפרד

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

שטען שחפצים כבדים , היווניאריסטו שנה אנשים האמינו ל2000במשך 

אבל אריסטו אף פעם לא עשה ניסוי  .  נופלים יותר מהר מחפצים קלים

גלילאו גליליי1589הסיפור מספר שבשנת . כדי להוכיח את מה שאמר

עלה על מגדל פיזה והפיל שני  , שלא האמין לטענה של אריסטו, האיטלקי

.  כך הוא הוכיח שאריסטו טעה. כדורי ברזל במשקלים שונים

כי אנחנו רק יודעים על , לא ברור אם גלילאו באמת עשה את הניסוי הזה

על הניסוי של . גלילאו  עשה ניסויים רבים וכתב עליהם. כך מתלמידו

כך שעד היום אנחנו לא יודעים אם הוא באמת  , מגדל פיסה הוא לא כתב

הולנדי בשם סטיוין )מה שבטוח שאחרים כן ניסו . עשה את הניסוי או לא

וכולם גילו שחפצים במשקלים שונים  !( 1586עשה את זה אפילו בשנת 

כל עוד האוויר לא משפיע בצורה שונה על אחד –נופלים באותה מהירות 

.החפצים

או  , כך האוויר מנסה לעצור, בדיוק כמו שאנחנו ניסינו לעצור את הדף ואת הספרד

את הספר הכבד או את  ,את מה יותר קל להאט. את הדף ואת הספר, לפחות להאט

? ________________________________________________הדף הקל

? ________________________________________הדף או הספר , מה יותר כבדג



נגלה אם דברים כבדים נופלים יותר מהר  , בעזרת  שלושה ניסויים מאוד פשוטים: מטרת השיעור

.מדברים קלים

חשוב שהדפים והספר יהיו באותו  . תלמיד\שני דפי נייר לכל קבוצה, (לא משנה איזה)ספר : מצרכים

.  גודל

הרושם מתקבל  !  אך זה לא נכון, רוב הילדים חושבים שדברים כבדים נופלים מהר יותר מדברים קלים

:חשוב לדעת. והאוויר משפיע בצורה שונה על חפצים שונים, כי אנחנו מוקפים באוויר

כאשר  , על הירח למשל. המהירותחפצים ממשקל שונה נופלים בדיוק באותה, כאשר אין אוויר

!  הם מגיעים לרצפה בדיוק באותו הזמן , מפילים נוצה ופטיש ביחד

גורמיםקצב הנפילה תלוי בשני , כאשר יש אוויר:

חשבו למשל על מצנח. כי האוויר מתנגד לנפילתו, חפץ רחב או פרוס יפול יותר לאט.צורת החפץ.

כי  , החפץ הכבד יותר יפול מהר יותר, פרוסים באותה המידה\אם שני החפצים רחבים. משקל החפץ

.  לאוויר דרוש יותר כח להאיט את החפץ הכבד

הילדים מבצעים שלושה ניסויים פשוטים כדי להמחיש את שלושת הנקודות, במהלך השיעור:

נופלים באותה המהירות( ספר ודף)חפצים ממשקל שונה , בלי השפעת האוויר: 1ניסוי \שאלה.

דף )נופלים יותר לאט מחפצים מעוכים ( דף רגיל)חפצים רחבים , עם השפעת האוויר: 2ניסוי \שאלה

(  מעוך לכדור

(.  הדף)מאשר לעצור חפץ קל ( הספר)יותר קשה לעצור חפץ כבד : 3ניסוי \שאלה

הניסויים פשוטים ויש הסבר מפורט על כל ניסוי, לא לדאוג!! בהצלחה  .

חשוב לתת לילדים הזדמנות  . עם כל הכיתה, החשוב ביותר, ייתכן וכדאי לעשות את הניסוי הראשון

!!גם לפני וגם אחרי הניסוי , לנבא את התוצאה ולחשוב על הסברים

באווירה פתוחה  , חשוב מאוד לתת לילדים לחשוב על הסברים ולהביע אותם בכל שלב בניסויים

.  עוזרת להבנה יותר עמוקה בהמשך, גם אם אינם נכונים, החשיבה על הסברים. ולא שיפוטית

שיעור

מדריך למורה



:   נעשה כמה ניסויים? דברים כבדים או דברים קלים, מה נופל מהר יותר

שיעור

1

א
אפשר , אם אתם עובדים בקבוצה. אז את הספר, הפילו קודם את הדף. קחו דף נייר וספר

להפיל ! לשים לב. אחד יכול להפיל את הספר והשני מפיל את הדף: זמנית-להפיל אותם בו

!  לא על הצדדים שלו, את הספר על הצד האחורי או הקדמי בלבד

__________________________________________הספר? מה נפל מהר יותר

ולכן הוא נופל מהר , ילדים רבים יטענו שהספר יותר כבד? למה זה קרה, לפי דעתכם

,  בהיעדר השפעה של אוייר. אבל רק אם יש השפעה של אוויר, זה אומנם נכון. יותר

,  אין לסתור את דברי הילדים במילים. חפצים ממשקל שונה נופלים באותה המהירות

כך . יש לשאול את הכיתה מה תהיה התוצאה בניסוי הבא"( אולי"אפשר להגיד )

.   שעוזרת להבנת המסקנה הנכונה" סתירה קוגניטיבית"מייצרים אצל הילדים 

נופליםקליםודבריםכבדיםדברים,האווירשלהשפעהאיןכאשר:1מסקנה

.המהירותבאותה

2

לא? האם אחד הדפים עכשיו יותר כבד

.קחו שני דפים זהים ומעכו אחד מהם לכדור נייר

א

ב

ג

.הכדור יפול מהר יותר? מה נופל מהר יותר. זמנית-הפילו את הדף ואת כדור הנייר בו

,יותרגדולפניםשטחישהפרוסשלדףהואההסבר?לדעתכם,קרהזהלמה

.אליומתנגדאווירשיותרכך

.הנפילהקצבעלמשפיעהחפציםשלהצורה,האווירשלהשפעהישכאשר:2מסקנה

.פרוסיםאורחביםלאחפציםמאשרלאטיותריפלופרוסים\רחביםחפצים,כללבדרך

ב
כך שהדף לא יבלוט  , דאגו לכך שהדף והספר יהיו באותו גודל. הניחו את הנייר על הספר

. משולי הספר

?  מה אתם חושבים שיקרה כאשר מפילים אותם יחד. א

?  מה קרה באמת . ב

את הדף או שיש  " מושך"יש ילדים שיגידו שהספר . הדף והספר יפלו באותה המהירות

יותר קשה להתמודד עם . אפשר בקלות להראות שהספר אינו דביק. דבק על הספר

ואפשר גם , אפשר לשאול למה הספר לא תמיד מושך דפים. הטענה שהספר מושך

ואז הדף ייפול שוב לאט יותר  –להראות ניסוי שבו הדף קצת בולט משולי הספר 

. מה שמוכיח שהוא כנראה לא נמשך לספר, מהספר

?  לדעתכם, למה זה קרה. ג

הספר מבטל את השפעת האוויר על ( ?את השפעת האוויר" מרגיש"האם הדף : רמז)

אז לא –זה דומה למצב שבו הולכים מאחורי מישהו עם גב רחב ברוח חזקה . הדף

.מרגישים את הרוח



אז למה האוויר מצליח להאט את  .  פרוסים\הם שניהם רחבים. הסתכלו על הספר ועל הדף

:ננסה להבין? ולא את הספר, הדף
3

זה  , כן?  הצלחתם. נסו לעצור את נפילת הדף בעזרת אצבע אחת, הפעם. הפילו שוב את הדףא

קל

לא כדאי לנסות את  )? האם אתם חושבים שאפשר גם לעצור את הספר בעזרת אצבע אחתב

!אי אפשר לעצור את הספר באצבע אחת!!(  זה 

יותרלאוויר,הצורהאותהאתישחפציםלשניכאשר:3מסקנה

.הכבדהחפץאתמאשרהקלהחפץאתלהאטקל

במעבדה של פרופסור כלומניק יש חדר שאין בו אוויר כי שאבו אותו החוצה בעזרת  4

ניכנס לחדר ומפיל ספר ודף נייר  , כלומניק לוקח בלון אוויר לנשימה. פרופ. משאבות גדולות

?האם אחד מהם יפול מהר יותר. בנפרד

.  לא

שטען שחפצים כבדים , היווניאריסטו שנה אנשים האמינו ל2000במשך 

אבל אריסטו אף פעם לא עשה ניסוי  .  נופלים יותר מהר מחפצים קלים

גלילאו גליליי1589הסיפור מספר שבשנת . כדי להוכיח את מה שאמר

עלה על מגדל פיזה והפיל שני  , שלא האמין לטענה של אריסטו, האיטלקי

.  כך הוא הוכיח שאריסטו טעה. כדורי ברזל במשקלים שונים

כי אנחנו רק יודעים על , לא ברור אם גלילאו באמת עשה את הניסוי הזה

על הניסוי של . גלילאו  עשה ניסויים רבים וכתב עליהם. כך מתלמידו

כך שעד היום אנחנו לא יודעים אם הוא באמת  , מגדל פיסה הוא לא כתב

הולנדי בשם סטיוין )מה שבטוח שאחרים כן ניסו . עשה את הניסוי או לא

וכולם גילו שחפצים במשקלים שונים  !( 1586עשה את זה אפילו בשנת 

כל עוד האוויר לא משפיע בצורה שונה על אחד –נופלים באותה מהירות 

.החפצים

או  , כך האוויר מנסה לעצור, בדיוק כמו שאנחנו ניסינו לעצור את הדף ואת הספרד

את הספר הכבד או את  ,את מה יותר קל להאט. את הדף ואת הספר, לפחות להאט

.את הדף הקל? הדף הקל

הספר? הדף או הספר , מה יותר כבדג


