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Droga Redakcjo,
Chciałbym podzielić się Czytelnikami „Mojej Fizyki” ciekawym doś wiadczeniem,
które niedawno przeprowadziłem razem z siostrą Kasią , i prosić o wyjaś nienie
zachodzą cego w nim zjawiska.
Do przeprowadzenia naszego doś wiadczenia potrzebować bę dziemy kilku rzeczy
codziennego uż ytku, który każ dy chę tny bez problemu znajdzie w swoim domu.
Należ y przygotować :
* niewielki metalowy garnuszek
* mokrą powierzchnię , na której to bę dziemy „wywoływać ” warunki zimowe (moż e
nią być np. drewniana deseczka)
* ok. 1 łyż kę soli kuchennej
* oraz ś nieg, który – jeś li mamy lato moż emy zastą pić

kostkami lodu.

Doś wiadczenie
Stawiajmy garnuszek na zmoczonej wcześ niej desce, wrzucamy do ś rodka ś nieg
bą dź lód => około ¾ obję toś ci naczynia a nastę pnie dodajemy sól, po czym
intensywnie mieszamy. Po chwili zauważ yć moż emy, ż e garnuszek zaczyna się robić
nienaturalnie zimny, i w konsekwencji przymarza do deseczki „na amen” co
pokazano na załą czonych obrazkach.

Odpowiedź Redakcji:

Drodzy Kasiu i Darku:
Zasłuż yliś cie na pochwałę , ale pewni jesteś my, ż e Waszą nagrodą była satysfakcja
jaka zawsze jest nastę pstwem udanego eksperymentu. A Wasz opis doś wiadczenia
to właś nie jest to na co czekamy, to czego spodziewamy się od kochają cych
przyrodę bez wzglę du na to czy chodzą do szkoły i na jakim poziomie uczą się fizyki.
A teraz uwaga dotyczą ca doś wiadczenia. Piszecie o jednym zjawisku – przymarzaniu
kubka do stolniczki. Widzieliś cie coś wię cej. Wasz ś nieg topił się bez wyraź nego
podgrzewania.
Spodziewacie się wyjaś nienia zjawiska. Tu powtórzymy czę sto stosowany „wybieg”.
Poczekamy, damy wię cej czasu na myś lenie, ew. wykonanie pomocniczych
doś wiadczeń – warto pomyś leć jakie – na zebranie wię cej informacji dotyczą cych
zjawiska. Wiele nam się wyjaś ni, bę dziemy bardziej do dyskusji przygotowani mają c
doś wiadczalne argumenty.
W bież ą cym wydaniu MF znajdziecie inną ciekawą zimową zagadkę . Dobry temat
do zastanawiania się w gronie rodzinnym – temat na długie zimowe wieczory.
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