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MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધતિ

1. બે ત્રાંસા કાપ મૂકીને સ્્ટરોના અંતે V-આકાર બનાવરો. તમારા હાથથી 
તેને સહેજ ચપ્ટા કરરો અને સી્ટી તૈયાર છે.

2. V-છેડા થી સ્્ટરોમરાં હવા ફંૂકાય છે અને તે સી્ટી જવેા અવાજ પેદા કરે 
છે. તમે તમારા મોંની અંદર સ્્ટરોનરો બીજો છેડરો પણ મૂકી શકરો છરો અને 
ફંૂકવાના બદલે હવા અંદર લઈ શકરો છરો.

3. તેને બીજા છેડેથી કાપીને સ્્ટરોની લંબાઈ બદલરો. તમે જોશરો કે સ્્ટરોથી 
આવતરો અવાજ બદલાશે.

4. સ્્ટરોની લંબાઈ પર ત્ણ છછદ્રો બનાવરો અને તમારી વરાંસળી તૈયાર છે. 
વવવવધ અવાજો ઉતપન્ન કરવા મા્ેટ તમારી આંગળીઓને જુદા જુદા 
છછદ્રો પર મૂકરો.

આપણે બજારમરાં ઉપલબ્ધ પલાસસ્ટક સ્્ટરો સાથે શું કરીએ છીએ? આપણે 
તેમને સામાનય રીતે ડસ્ટબબનમરાં ફેં કી દઈએ છીએ કે નહીં? પરંતુ તમે માત્ 
સામાનય સામગ્ીનરો ઉપયરોગ કરીને સ્્ટરોમરાંથી વરાંસળી બનાવી શકરો છરો. 
સંગીત નૉ આનંદ માણતા - માણતા, શીખરો ધવવન તરંગરો પાછળનુ વવજ્ાન 
તમારી પરોતાની વરાંસળી બનાવીને !!

જરૂરી સામગ્રી

સ્્ટરો

કાતર

તિષર

અવાજના તરંગરો

બનનોલીનરો સસધધરાંત

આવૃછતિ
 
તરંગલંબાઇ

કંપન

દબાણ

સ્્ટરો વરાંસળીસ્્ટરો વરાંસળી
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તમારી સ્ારો વાંસળી તૈયાર છરો .તરો જ રીતરો સ્ારોમાં વધુ બરો છછદારો બનાવારો.

સ્ારોમાં ચતુષારોણ આાકારનું છછદ હારોવું 
જરોઈઆરો.

તરોનરો વાળ્ા પછી , તરોની લંબાઈ પર છછદ 
બનાવારો.

સ્ારોના આંતરો વી આાકાર બનાવવા માટરો બરો 
તાંસા કટ બનાવારો.

સ્ારો કાપ્ા પછી આા રીતરો દરોખાશરો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

િૈજ્ાતિક સમજૂિરી

1. જયારે તમે સ્્ટરોના વી-છેડા થી ફંૂક મારરો છરો, તયારે બંન્ને પડ એક સાથે 
કંપન કરે છે . જો તમે બીજા છેડેથી (V-છેડા મરાં ફંૂકાવાને બદલે) હવા 
અદંર લશેરો તરો તમે સપંદનરો પણ જોઈ શકરો છરો.

2. હવે પછીનરો સવાલ એ છે કે: સ્્ટરોમરાં ફંૂકાવાથી કંપન શા મા્ેટ થાય 
છે?

3. જયારે તમે સ્્ટરોમરાં ફંૂક મારરો છરો, તયારે સ્્ટરોની અંદરની હવાની ગવત 
વધે છે. પરરણામે, સ્્ટરોની અંદરનું દબાણ ઘ્ેટ છે.

4. તેને બનનોલી સસદ્રાંત કહેવામરાં આવે છે જ ેજણાવે છે કે જયારે પણ 
પ્રવાહીની ગવત વધારે હરોય છે, તયારે દબાણ ઓછંુ થાય છે. પરરણામે, 
સ્્ટરો બંધ થઈ જાય છે.

5. એકવાર સ્્ટરો બંધ થઈ જાય, હવા સ્્ટરોની અંદર જવાનું બંધ કરે છે અને 
આમ દબાણ સામાનય બને છે, અને સ્્ટરો ખુલે છે.

6. આ પ્રક્રિયા ફરીથી અને ફરીથી પુનરાવરતતિત થાય છે પરરણામે સ્્ટરોના 
V-છેડા ના પડનુ સપંદન થાય છે.

7. સપંદનરો હવાના અણુઓથી આગળ વધે છે અને તમારા કાનની 
સપા્ટી પર આવે છે. આ કંપન છે જ ેતમે અવાજની જમે સરાંભળરો છરો!

8. સ્્ટરોની લંબાઈ બદલવાથી (છછદ્રોને ઢરાંકી દઈ) ઉતપારદત તરંગની 
તરંગલંબાઇ બદલાય છે જ ેવપચ અથવા આવત્તનમરાં ફેરફાર તરફ 
દરોરી જાય છે. ્ંૂટકા સ્્ટરો સાથે, તરંગ લંબાઈ ્ંૂટકી અને તેથી અવાજની 
આવત્તન વધારે છે.

9. હવે ચાલરો જોઈએ કે શા મા્ેટ જુદા જુદા છછદ્રો બંધ કરવા અને 
ખરોલવાનું વવવવધ અવાજોમરાં પરરણમે છે. જયારે તમે વરાંસળીના બધા 
છછદ્રોને બંધ કરરો છરો, તયારે ઉતપન્ન થતા અવાજની આવત્તન સ્્ટરોની 
સંપૂણ્ત લંબાઈને અનુરૂપ છે.જયારે તમે વરાંસળીના છછદ્રો ખરોલરો છરો, 
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NOTESNOTES તયારે સ્્ટરોની તે લંબાઈ કાપી લેવામરાં આવી છે અને તેથી આવત્તન વધે 
છે.

તિચારિા જિેુ

1. કે્ટલાક પ્રાણીઓ અમુક પ્રકારના અવાજ સરાંભળી શકે છે જ ે
માણસરો સરાંભળી શકતા નથી. કુતરા અને અનય ઘણા પ્રાણીઓ ઊંચી 
frequency વાળરો અવાજ સરાંભળી શકે છે. જયારે, આપણા કાન 
મા્ેટ તે ખૂબ વધારે છે. વે્લ, જયારે તેઓ તેમના ગીતરો ગાતા હરોય છે, 
તયારે તેમનરો ધવવન ખૂબ જ ઓછી ક્રિકવનસી નરો હરોય છે. જ ેમાનવ 
કાન મા્ેટ અશ્ાવય હરોય છે, પરંતુ વે્લ તેમને સમુદ્થી સેંકડરો માઇલ 
દૂરથી સરાંભળી શકે છે !

2. જયારે તમે સ્્ટરોમરાં ફંૂક મારરો છરો તયારે સ્્ટરોનરો V-છેડરો કંપાય છે. શું તમે 
અનુમાન કરી શકરો છરો કે તે એક સેકંડમરાં કે્ટલી વખત કંપન કરે છે?

3. જયારે વરાંસળીનરો પ્રથમ છછદ્ (તમારા મોંની નજીક) ખુલલરો હરોય 
છે, તયારે બીજા અને ત્ીજા છછદ્રો ખુલલા હરોય કે બંધ અવાજની 
આવ્ુવત(ક્રિકવનસી) સમાન હશે.

4. જો તમારી પાસે તમારા વરાંસળીમરાં ત્ણ છછદ્રો હરોય તરો કે્ટલા વવવવધ 
પ્રકારના અવાજો ઉતપન્ન કરી શકાય છે?

તિચારિા જિેુ

1. સાવચેતી રાખરો ખાતરી કરરો કે તમે તમારા હરોઠને V-આકાર પર નથી 
રાખયરો. સ્્ટરોને તમારા મોંની અંદર, 2-cm ની આસપાસ રાખરો અને 
પછી ફંૂક મારરો.

2. સ્્ટરોની અંદર ખૂબ જોર થી હવા ના ફંૂકશોં. નહીં તરો તે અવાજ પેદા 
કરશે નહીં. બંને છેડા કાયમી ધરોરણે એક સાથે વળગી રહેતી.
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જરૂરી સામગ્રી

સ્્ટરો

EVA શરી્ટ

ગુંદર

કાિર

કબાબ સ્ટટીક

તિષર

દબાણ

કેન્દ્તયાગી બળ

બનનોલીનરો સસધધરાંત

ધવવનના મરોજાઓનરો

પરવાલયકાર ગવત

3-IN-1 રમકડંુ3-IN-1 રમકડંુ

એક જ રમકડામરાં પાણીનરો ફંૂવારરો, સ્સપ્રકલર અને વરાંસળી ! તેથી જ તેને 
3-In -1 રમકડુ કહેવામરાં આવે છે. આ મરો્ેટ ભાગે સરળ અને મનરોરંજક 
રમકડંુ - ધવવન, કેં દ્તયાગી બળ અને બેનનોલીના સસદ્રાંતના વનયમરોને પણ 
સમજાવે છે.
કાર્ય-પદ્ધતિ
1. આશરે 6 સે.મી.ની લંબાઈના બે સ્્ટરોના ્ુટકડાઓ લરો.
2. આ બે ્ુટકડાઓને Eva શી્ટના ્ુટકડા પર એવી રીતે ચોં્ટાડી દરો કે 

એક સ્્ટરો બીજા સ્્ટરોના છેડા ના અડધા ભાગને અવરરોધે.
3. એક ગલાસ પાણીમરાં સ્્ટરોનરો એક છેડરો નાખરો અને બીજા સ્્ટરોથી ફંૂક 

મારરો.
4. હવે સ્્ટરોની અદલા-બદલી કરરો. પાણીમરાં રહેલરો સ્્ટરોનરો ભાગ મોંઢામરાં 

મૂકરો અને મોંઢામરાં રહેલરો સ્્ટરોનરો ભાગ પાણીમરાં રાખરો. શું થાય છે તેનું 
અવલરોકન કરરો!

5. હવે Eva શી્ટમરાં કબાબ સ્ટીક દાખલ કરરો અને સ્્ટરોના જકંશન 
પરોઇન્ટને પાણીમરાં રાખીને રમકડાને ગરોળ-ગરોળ ફેરવરો. શું થાય છે 
તેનું વનરીક્ષણ કરરો.
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વચમાં આરોક કબાબ સ્ીકનરો દાખલ કરારો.બીજી સ્ારોનરો આરોવી રીતરો ચાંટાડારો કરો  જરોથી તરો 
પહરો લી સ્ારોના આડધા ભાગનરો આવરારોધરો.

બતાવ્ા પ્રમાણરો સ્ારોનરો ચાંટાડારો.Eva શીટના ટુકડા પર ગુંદર લગાવારો.

બરો નાના સ્ારોના ટુકડાઆારો કાપારો.આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. બે સ્્ટરો વચ્ેના ખૂણા ને બદલીને જુવરો. કયા ખૂણા મા્ેટ પાણી સૌથી 
વધારે દૂર જાય છે? Hint: જવાબ 45 રડગ્ી નથી.

2. પાણી નું ્ટીપું કયા પ્રકાર નરો માગ્ત લઈને જમીન પર પડે છે? સપપાકાર 
કે પછી અવતવાલયકાર?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જ ેસ્્ટરોના છેડાનરો ભાગ ખુલલરો છે, તયરાંથી ફંૂક મારતા સી્ટી સંભળાય 
છે. (સ્્ટરોના ્ટરોચના ભાગનું સપંદન થવાના લીધે)

2. બીજી સ્્ટરોના છેડાનરો ભાગ અનય સ્્ટરોથી અડધરો ઢંકાયેલરો છે. તેમરાંથી 
ફંૂક મારતા તમને ફંૂવારરો થતરો જોવા મળશે.

3. સ્્ટરોનરો છેડાનરો અડધરો ભાગ આંબશક રીતે ઢંકાયેલરો હરોવાથી, તે ભાગ 
પાસે હવાની ગવત વધી જાય છે. (જ્ેટલરો ઓછરો વવસતાર એ્ટલી 
ઓછી ગવત)

4. હવાની તીવ્ ગવતના લીધે, સ્્ટરો પાસેના બે જકં્શન ઉપર હવાનું દબાણ 
ઘ્ટી જાય છે. (બનનૌલી નરો સસદ્રાંત)

5. જયારે તમે 3-In-1 રમકડરાં ને કબાબ સસ્ટક થી ગરોળ-ગરોળ ફેરવરો છરો, 
તયારે તમને સ્સપ્રકલર જોવા મળે છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. બે Bendable-સ્્ટરો લરો. એક સ્્ટરો પર તેની લંબાઈને સમરાંતર એક 

નાનરો કાપ મૂકરો.
2. બીજી સ્્ટરો લઈ તેને આ કાપમરાં દાખલ કરરો. આ રીતે બંને સ્્ટરો એક 

સાથે જોડાશે.
3. સ્્ટરોનરો લરાંબરો છેડરો તમારા મોંઢામરાં અને બીજો છેડરો તમારા તરફ રહે 

તે રીતે ગરોઠવરો. હવે સ્્ટરોમરાં ફંૂક મારરો અને અનય છેડરો નીચે આવી જશે.
4. હવે સ્્ટરોના બીજા છેડાને ફેરવીને એવી રીતે ગરોઠવરો કે તે તમારી 

વવરુદ્ રદશા તરફ રહે. ફંૂક મારતા સ્્ટરો તમારી તરફ આવશે.
5. હવે ઉપરની બે સ્થિવત વચ્ેની જગયાએ સ્્ટરોને  રાખરો. તમારી સ્્ટરો 

ગરોળ-ગરોળ ફરવા લાગશે!

બે સ્્ટરોને જોડતા જ આ સ્સપનર તૈયાર છે. સૌથી સરળ અને સૌથી આકર્તક 
રમકડંુ તમે 5 વમવન્ટમરાં જ બનાવી શકરો છરો. આ રમકડાની મદદથી 
નયૂ્ટનના ત્ીજા વનયમને સમજી શકાય છે.

જરૂરી સામગ્રી

Bendable સ્્ટરો

કાતર

તિષર

નયુ્ટનનરો ત્ીજો 
વનયમ

્ટરોક્ત

ઘર્તણ

DOUBLE સ્્ટરો સ્સપનરDOUBLE સ્્ટરો સ્સપનર
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સ્ારોનરો બરો પારોછિશનની વચ્રો રાખારો આનરો તરો 
ફરવાનું શરૂ કરશરો!

ખાતરી કરારો કરો  આરોક સ્ારોનારો ટંૂકારો છરોડારો 
બીજના લાંબા છરોડા સુધી જરોડાયરોલ છરો .

તરોનરો આન્ય સ્ારોની આંદર દાખલ કરારો.

તમારી સ્ારો સ્પિનર તૈયાર છરો .

આરોક સ્ારોમાં નાનારો કટ બનાવારો.આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

િધુ તિચારરો

1. બહાર નીકળતી હવા, સ્્ટરોના કયા ભાગ પર પ્રવતબળ લગાવે છે? 
જ ેભાગથી હવા બહાર નીકળે છે તયરાં કે પછી સ્્ટરો વળેલી છે તયરાં?

2. બળ જયારે વસતુ ને ચરિાકાર ફેરવે છે તયારે તેને Torque તરીકે 
ઓળખવામરાં આવે છે. જયારે બળ ને વસતુની મધયમરાં લગાડવામરાં 
આવે તયારે તે સીધી રદશામરાં ખસે છે. પરંતુ, જયારે તે વસતુની મધય 
પર લગાડવામરાં ના આવે તયારે તે ચરિાકાર ફરવા લાગે છે.

3. સ્્ટરોમરાંથી ફંૂક મારતી વખતે તેને મોંઢામરાં હળવેથી પકડવી જોઈએ. 
નક્હતર ઘર્તણના કારણે તે ફરશે નહીં.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે સ્્ટરોમરાં ફંૂક મારરો છરો, તયારે હવા બીજા છેડામરાંથી બહાર 
નીકળે છે. આ બહાર નીકળતી હવા, સ્્ટરોને વવરુદ્ા રદશામરાં ધક્રો 
મારે છે. (નયૂ્ટનનરો ત્ીજો વનયમ)

2.  નયૂ્ટનનરો ત્ીજો વનયમ છે કે, જયારે પણ કરોઈ વસતુ બીજી વસતુ પર 
બળ લગાવે છે, તયારે તે્ટલી જ માત્મરાં બળ તેની વવરુદ્ રદશામરાં 
પ્રવત-બળ લાગે છે.

3. આપણરાં ક્કસસામરાં, બહાર નીકળતી હવા સ્્ટરો ઉપર બળ લગાડે છે 
અને સ્્ટરો ઉપર વવરુદ્ રદશામરાં પ્રવત-બળ લગાડે છે. આ પ્રવત-બળના 
કારણે સ્્ટરો ગવત પ્રાપત કરે છે .

4. આ જ સસદ્રાંત ઉપર રરોકે્ટ કાય્ત કરે છે. ્ેટક-ઓફ ના સમયે રરોકે્ટ 
પુષ્કળ માત્ા મરાં ગૅસ નીચેની રદશામરાં ધકેલે છે. જનેા લીધે તે ઉપર ની 
રદશા મરાં આગળ વધે છે.

5. એક વખત અવકાશયાન બહારના વાતાવરણમરાં પહરોચી ગયા પછી, 
રદશા બદલવામરાં બહુ ઓછી માત્ા મરાં ગૅસ છરોડે છે.

6. આ વનયમને તમે જાતે પણ અનુભવી શકરો છરો: Skateboard પર 
એક દડરો લઈને ઊભા રહી જાઓ. હવે દડાને આગળ ની રદશા મરાં 
નરાંખરો. તમે જોશરો કે તમે પરોતે પાછળની રદશામરાં જતરાં રહેશરો.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. બે સ્્ટરોના ્ુટકડા લરો - લંબાઈ અનુરિમે 6 સે.મી. અને 12 સે.મી.
2. ્ંૂટકી સ્્ટરોને અડધેથી વાળી નાખરો . ચતુષ્કરોણ આકારનું છછદ્ બનાવવા 

મા્ેટ બંને ખૂણા કાપી નાખરો.
3. સ્્ટરોના બંને છેડાને ચપ્ટા કરીનેે ્ેટપથી સીલ કરી નાખરો. સ્સપનર 

બનાવવા મા્ેટ, ચેડરાં પરના કરોઈપણ બે વવપરરત વવરરોધી ખૂણા કાપરો.
4. મરો્ટી સ્્ટરોમરાં કાપ મૂકરો. ્ંૂટકી સ્્ટરોને, તેના છછદ્ વડે આ કાપમા ગરોઠવરો. 

ખાતરી કરરો કે તે અહીં મુકતપણે ફરી શકે છે.
5. આંગળી ને લરાંબી સ્્ટરો ના છેડા પર રાખી ફંૂક મારરો.  તમારી સ્્ટરો 

સ્સપનર તૈયાર છે.

સ્્ટરો, કતાર અને થરોડી ્ેટપથી બનાવરો સરસ મઝાનું સ્સપનર. 

જરૂરી સામગ્રી

સ્્ટરો

્ેટપ

કાતર

તિષર

ન્યુટનનારો તીજરો 
છનયમ

ટારોક્ક

ઘર્કણ

સ્્ટરો ફરકડીસ્્ટરો ફરકડી
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તમરો ચતુષારોણ આાકારના છછદ જરોશારો.

સ્ારોના બંનરો ખૂણા કાપારો.ટંૂકી સ્ારોનરો આડધી વાળારો.

સ્ારોના આંતનરો ચપટા કરારો આનરો ટરોપથી સીલ 
કરારો

સ્ારોના આંતનરો ચપટા કરારો આનરો ટરોપથી સીલ 
કરારો
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સ્ારો સ્પિનર તૈયાર છરો . ્ંૂટકી સ્્ટરોને, તેના છછદ્ કાપમા ગરોઠવરો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES
િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે સ્્ટરોની અંદર હવા ફંૂકરો છરો, તયારે તે ્ંૂટકા સ્્ટરોમા દાખલ 
થાય છે. કારણ કે, લરાંબી સ્્ટરોનરો છેડરો આંગળી દ્ારા બંધ કરેલ છે.

2. ્ંૂટકા સ્્ટરોના બે ક્ટમરાંથી હવા બહાર આવે છે. આ હવા સ્્ટરોને વવરુદ્ 
રદશામરાં દબાણ કરે છે. (નયૂ્ટનના ગવતના ત્ીજા વનયમ)

3. નયુ્ટનનરો ત્ીજો વનયમ જણાવે છે કે જયારે પણ કરોઈ વસતુ, બીજી વસતુ 
પર બળ લગાડે છે, તયારે તેના પર સમાન બળ વવરુદ્ રદશામરાં લાગે 
છે.

4. આ ક્કસસામરાં, સ્્ટરોમરાંથી નીકળતી હવા એ ક્રિયા છે. વવપરીત રદશામરાં 
સ્્ટરોને લાગતું દબાણ એ પ્રવતક્રિયા છે. આ પ્રવતક્રિયા-બળ નાના 
સ્્ટરોની ગવતનું કારણ બને છે.

5. વવરુદ્ રદશામરાં કરેલ ત્રાંસા ક્ટ એ સુવનસચિત કરે છે કે: બંને બળરો 
સ્્ટરોને એક જ રદશામરાં ફેરવે.

તિચારિા જિેુ

1. સ્્ટરોના ફરવાની રદશા બદલવાનરો પ્રયાસ કરરો.
2. શું તમે ફકત સ્સપનર   સ્્ટરોમરાં છછદ્ રાખવાથી ફેરવી શકરો છરો? તમે 

શરૂઆતમરાં અવલરોકન કરશરો કે, જો સ્સપનર સ્્ટરોનરો કાપ, સ્સપનનતિગ 
સ્્ટરોના બંધ છેડા તરફ હશે તરો તે સ્સપન નહીં થાય. કરોઈપણ પ્રારંભભક 
સ્થિવતમરાં રમકડાને ફેરવી શકાય તેના મા્ેટ શું ફેરફાર કરશરો?

3. એક રસપ્રદ વનરીક્ષણ એ છે કે હવાને બે સ્્ટરોના જકંશનમરાંથી બહાર 
નીકળવા મા્ેટ ઘણી ખુલલી જગયા હરોવા છતરાં, તે ફકત સ્સપનનતિગ સ્્ટરો 
તરફ જાય છે અને છેવ્ેટ છછદ્રોમરાંથી બહાર આવે છે. આ હવાની તીવ્ 
ગવત (બનનોલીના સસદ્રાંત) ને કારણે બનાવેલા નીચા દબાણને કારણે 
છે. આ નીચા દબાણને કારણે આસપાસની વાતાવરણીય હવા પણ 
બે સ્્ટરોના જકંશનમરાંથી પ્રવેશ કરશે.

4. ગેસ સ્ટરોવમરાં પણ આ જ સસદ્રાંત જોઇ શકાય છે. ગેસને બન્તર સાથે 
જોડતી પાઇપ ખુલલી છે (નરોઝલ પછી જ) પરંતુ LPG ગૅસ ઓરડામરાં 
ફેલાતી નથી. ઉલ્ંુટ, વાતાવરણીય હવા (જમેરાં ઓક્સિજન શામેલ છે) 
LPG ગેસ સાથે ભળી જાય છે, તે અસરકારક રીતે સળગવામરાં પણં 
મદદ કરે છે.

5. આ સ્્ટરો સ્સપનરને ડબલ સ્્ટરો સ્સપનરના અંતમરાં જોડરો અને તમે એક 
નવા પ્રકારનું સ્સપનર   બનાવી શકરો છરો.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ટ્ુબને ગળણીના સરાંકડી ભાગમરાં જોડરો.
2. પલાસસ્ટકના બરોલને ગળણીના વવશાળ ભાગમા મૂકરો.
3. ટ્ુબના બીજા છેડેથી હવા ફંૂકરો. આચિય્તજનક રીતે, બરોલ 

ગળણીમરાંથી પડતરો નથી.
4. ફંૂકાતા રહરો અને ધીમે ધીમે ગળણીને ઊંધી કરરો.
5. જયરાં સુધી તમે હવાને ફંૂકાતા રહરો છરો તયરાં સુધી બરોલ ગળણીમરાં 

રહેશે!

આ જાદુઈ ગળણી ગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ કામ કરે છે! જયરાં સુધી તમે 
અંદર ફંૂકાતા રહરો તયરાં સુધી બરોલ ગળણીમરાંથી પડતરો નથી.

જરૂરી સામગ્રી

ગળણી

પલાસસ્ટક બરોલ

વળી શકે તેવી 
ટ્ુબ

તિષર

દબાણ

બનનોલીનરો સસધધરાંત

ગુરુતવાકર્તણ

ગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ કામ કરતી  ગળણીગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ કામ કરતી  ગળણી
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હવરો બતાવ્ા પ્રમાણરો ટ્ુબમાં ગળણી જરોડારો.

આા પ્રવૃત્તિ માટરો તમારરો ગળણી, પ્ાસ્સ્ક 
બારોલ આનરો ટ્ુબની જરૂર પડશરો.

3

હવરો ટ્ુબમાં ફંૂકાતા ગળણી ઊધંી કરારો.

ગળણીમાં બારોલ મૂકારો આનરો બારોલનરો દૂર 
ફંકવાનારો પ્રયાસ કરારો.

ટ્ૂબ વડરો, બીજ છરોડા પર બાૉલ નરો હવા દ્ારા 
ઉડાડવાનારો પ્રયત્ન કરી આનરો આવલારોકન 
કરારો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. આ જ પ્રવૃછતિ ્ેટબલ ્ેટવનસ બરોલને બદલે ફુગગાઓ સાથે પણ કરી 
શકાય છે.

2. અહી, બૉલ સ્સપન પણ કરે છે. કારણ કે, હવાના પ્રવાહ સંપૂણ્તપણે 
સપ્રમાણ નથી.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. તમારા દ્ારા ફંૂકવામરાં આવેલી હવા, ખૂબ જ તીવ્ ગવત સાથે 
ગળણીમરાં દાખલ જાય છે અને પલાસસ્ટકના દડાની આસપાસથી 
પસાર થાય છે.

2. બરોલની ્ટરોચ પરના ભાગમરાં હવાનું દબાણ ઓછંુ થઈ જાય છે (તીવ્ 
ગવત, નીચું દબાણ - બનનોલી સસદ્રાંત).

3. તેથી, બરોલની ્ટરોચના ભાગમરાં રહેલુ હવાનું દબાણ, તેના તળળયેના 
દબાણની તુલનામરાં ઓછંુ હરોય છે (બરોલની નીચેના ભાગમરાં દબાણ  
સામાનય વાતાવરણીય દબાણ હરોય છે).

4. આને કારણે, બરોલ ગળણીની અંદર રહે છે અને નીચે પડતરો નથી.

Low pressure



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. જમીન પર એક લરાંબી ્ેટપ મૂકરો કે જથેી તેની ગુંદરવાળી બાજુ ઉપર 

હરોય.
2. આ ્ેટપ પર સમાન અંતર જાળવી, 30 સ્્ટરો મૂકરો. સ્્ટરો ્ેટપની મધયમરાં 

હરોવી જોઈએ.
3. હવે તેને બીજી એક ્ેટપને લઈ ઉપરના ભાગે લગાવી દરો. તમારંુ 

મરોડેલ તૈયાર છે. બધી જ સ્્ટરોને ્ેટપના બે સતરરો વચ્ે સેન્ડવીચની જમે 
ગરોઠવવામરાં આવી છે. .

4. એક છેડેથી મરોડેલને ્ટપાલી મારી ને જુઓ. તમે જોઈ શકશરો કે તમારા 
મરોડેલ મરાં તરંગરો ઉધભવે છે. જ ેએક છેડાથી બીજા છેડા તરફ જાય છે 
અને તયરાંથી પાછી વળતી મુસાફરી કરે છે.

5. આ મરોડેલને જયારે કરોઈ પણ એક છેડાથી આમળવામરાં(twist 
કરવામરાં) આવે છે, તયારે તે Double-Helical સંરચના બની જાય છે 

તમે ક્ારેય વવચાયુું છે કે ધવવન અથવા અનય કરોઇ તરંગ માધયમમરાં કેવી 
રીતે પ્રસાર પામે છે? આ મરોડલમરાં, સ્્ટરોની મદદથી મરોજાઓનરો પ્રસાર 
સમજી શકાય છે. આ ઉપરરાંત, તેમરાં DNAની જમે એક આદશ્ત માળખું 
પણ બને છે!

જરૂરી સામગ્રી

સ્્ટરો

્ેટપ

તિષર

તરંગ પ્રસાર

તરંગલંબાઇ

આવૃછતિ

DNA મરોડેલ

સ્્ટરો-તરંગ મરોડેલસ્્ટરો-તરંગ મરોડેલ
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DNA સ્ક્ચર બનાવવા માટરો મારોડરોલનરો ટ્વિસ્ 
કરારો.

તમારં સ્ારો-તરંગ મારોડરોલ તૈયાર છરો .

બીજી એક ્ેટપને લઈ તેના ઉપરના ભાગે 
લગાવી દરો.

ટરોપ પર સમાન આંતરરો 30 સ્ારો મૂકારો આનરો દરરોક   
સ્ારો ટરોપની મધ્યમાં હારોવી જરોઈઆરો.

જમીન પર આરોક લાંબી ટરોપ મૂકારો જરોથી તરોની 
ગુંદર વાળી બાજુ ટારોચ પર હારોય.

આા પ્રવૃત્તિ માટરો તમારરો સ્ારો આનરો ટરોપની જરૂર 
પડશરો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. જો આપણે સ્્ટરોની જગયાએ કબાબ સસ્ટક અથવા સાયકલના spoke 
(સળળયા) નરો ઉપયરોગ કરીશું તરો મરોજાની ગવતનું શું થશે? 20 સ્્ટરો, 
20 કબાબ સસ્ટક અને 20 સાઇકલ-સપરોક સાથે બીજુ ંમરોડેલ બનાવરો. 
તમે જોશરો કે સ્્ટરો-મરોડેલની તુલનામરાં, કબાબ સસ્ટક-મરોડેલમરાં 
તરંગની ગવત ધીમી છે. જયારે સાઇકલ સપરોક-મરોડેલ મરાં તેની 
ગવત સૌથી ઓછી છે. કારણ કે, કબાબ સસ્ટક અને સાઇકલ સપરોક 
પ્રમાણમા ભારે હરોય છે અને તેથી તેને ગવત આપવા મા્ેટ વધુ ઉજા્તને 
જરૂર પડે છે.

2. સ્્ટરો સાથે બીજુ ંમરોડેલ બનાવરો, પરંતુ વવવવધ લંબાઈવાળા સ્્ટરોના 
્ુટકડા સાથે. અવલરોકનરોની ચચપા કરરો.

3. જયારે તમે તેને રવિસ્ટ આપરો છરો, તયારે Sine-Curve બને છે. તમે તે 
Curve(વળરાંક) ની તરંગલંબાઇ અને આવૃછતિ શરોધી શકરો છરો?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે એક છેડે ્ટપલી મારરો છરો, તયારે એક તરંગ ઉતપન્ન થાય 
છે અને તરંગ એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી ફરીને પાછા આવે છે.તમે 
પ્રથમ સ્્ટરોને ગવત આપરો છરો. જ ેગવત તેની બાજુની સ્તાવ પર પ્રસારરત 
થાય છે. પ્રક્રિયા પુનરાવરતતિત થતરાં તરંગ આગળ વધતી રહે છે.

2. નોંધ લરો કે સ્્ટરો એક છેડેથી બીજા છેડા સુધી જતા નથી. ફકત સ્્ટરોની 
ગવત (જ ેતરંગ તરીકે ઓળખાય છે) એક છેડાથી બીજા છેડા સુધી 
પ્રવાસ કરે છે.

3. સ્થિર પાણીમરાં કરાંકરા નરાંખતા ઉતપન્ન થતરાં તરંગરો પણ આ જ પ્રકારના 
હરોય છે. પાણી તેની જગયાએ રહે છે પરંતુ તરંગ કેન્દ્થી બહારની તરફ 
જાય છે.

4. આ તરંગ મરોડેલમરાં, ઉજા્ત ્ેટપ દ્ારા પ્રસારરત થાય છે. જયારે ્ેટપમરાં 
તણાવ વધુ હરોય છે (એ્ટલે કે બંને છેડા સખત ખેંચાયેલા હરોય છે), 
તરંગના પ્રસારણની ગવત વધે છે. જયારે તણાવ ઓછરો થાય છે, તરંગ 
ધીરે ધીરે મુસાફરી કરે છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. બે આઇસરિીમ સસ્ટક લરો.  તેના જ્ેટલી જ લંબાઈ અને પહરોળાઈ 

વાળી એક કાગળની પટ્ી લરો.
2. આઇસરિીમની સસ્ટક પર રદવાસળીનરો નાનરો ્ુટકડરો મૂકરો અને પછી 

તેના ઉપર કાગળની પટ્ી મૂકરો.
3. બીજા છેડે (કાગળની પટ્ી પર) બીજી રદવાસળી મૂકરો.
4. આની ઉપર બીજી એક આઈસ્કીમ સસ્ટક મૂકરો અને બંને છેડા પર 

રબર-બેન્ડનરો ઉપયરોગ કરીને તેમને બરાંધી દરો.
5. આ રચનામરાં ફંૂક મારતા એક વવળચત્ અને રમુજી અવાજ ઉતપન્ન થાય.

આ સરસ મજાનરાં રમકડામરાં હવા ફંૂકાતા, તેમરાંથી ઊંચી ક્રિકવનસીનરો 
અવાજ(સી્ટી) પેદા થાય છે. આ મરોડેલનરો ઉપયરોગ કરીને અવાજ કેવી રીતે 
ઉતપન્ન થાય છે તે પણ તમે સમજી શકરો છરો.

જરૂરી સામગ્રી

આઈસ્કીમ સસ્ટક

રબર બેન્ડ

પેપર

રદવાસળી

તિષર

અવાજ

કંપન

બનનોલીનરો સસધધરાંત

દબાણ

આઇસરિીમ સસ્ટકની સી્ટીઆઇસરિીમ સસ્ટકની સી્ટી
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બંનરો છરોડરો રબર-બરોન્ડનારો ઉપયારોગ કરીનરો 
તરોમનરો બાંધારો.

ટારોચ પર બીજી આાઈસ્કીમ સ્સ્ક મૂકારો.

બીજ છરોડરો બીજી મરોચસ્સ્ક મૂકારોટારોચ પર કાગળની આરોક નાની પટ્ી મૂકારો.

1. આઇસરિીમની સસ્ટક પર રદવાસળીનરો 
નાનરો ્ુટકડરો મૂકરો.

1. બે આઇસરિીમ સસ્ટક લરો.  તેના જ્ેટલી 
જ લંબાઈ અને પહરોળાઈ વાળી એક 
કાગળની પટ્ી લરો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. તમારીસી્ટીમરાં ફેરફાર કરરો- વવવવધ પ્રકારનરાં કાગળના પટ્ીઓ, 
તેમની વવવવધ પહરોળાઈ, કાગળને બદલે પલાસસ્ટક, રદવાસળીની 
વવવવધ જાડાઈ વગેરેનરો ઉપયરોગ કરરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. કંઇક કંપન થાય તયારે અવાજ ઉતપન્ન થાય છે. કંપન કરતી વસતુ 
હવાના કંપન મા્ેટ કારણરૂપ બને છે અને તમે અવાજ સરાંભળરો છરો.

2. કાગળની પટ્ીમરાં મૂકેલી રદવાસળીને કારણે, પટ્ી મા્ેટ ઉપર અને 
નીચે ખસવા મા્ેટ થરોડી જગયા રહેલી હરોય છે. જયારે તમે ફંૂક મારરો  
છરો, તયારે કાગળની પટ્ી ખૂબ જ ઝડપથી ઉપર અને નીચે કંપન થાય 
છે - અને અવાજ ઉતપન્ન કરે છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. રીંગ મેગને્ટને એવી રીતે મૂકરો કે જથેી તેઓ એકબીજાથી દૂર ભાગે. 

આનરો અથ્ત એ કે તમામ ચુંબકના સમાન ધ્ુવરો એકબીજાની સામ-
સામેની રદશામરાં ગરોઠવાયેલ છે.

2. Eva શી્ટની બનાવેલી રરતિગસ લરો અને ચુંબકની રદશા બદલયા વવના, 
રરતિગસની અંદર ચુંબક દાખલ કરરો.

3. પલે્ટને પાણીથી ભરરો. એક પછી એક, પાણીની સપા્ટી પર ઇવા 
રરતિગસ મૂકરો.

4. જયારે તમે પાણીમરાં બે રરતિગસ મૂકરો છરો, તયારે તે એકબીજાથી 
અપાકર્તણ પામી સામ-સામેના વવરરોધી બબતિદુઓ પર સ્થિર થાય છે.

5. જયારે તમે ત્ીજી રીંગ મુકરો છરો, તયારે ત્ણ રરતિગસ આપમેળે સમતુલય 
ત્ત્કરોણનરો આકાર લે છે.

6. એ જ રીતે, જયારે તમે ચરોથી રરતિગ મૂકરો છરો, તયારે તેઓ પરોતાને ચરોરસ 
આકારમરાં ગરોઠવે છે.

7. જયારે તમે બધી 7 રરતિગ મૂકરો છરો, તયારે તે મધયમરાં એક રરતિગ સાથે 
ર્્ટકરોણનરો આકાર લે છે.

ચુંબકને પાણીની  અનાદર મુકતા તે પરોતાને વવવવધ બહુકરોણમરાં ગરોઠવે છે. 
ચુંબકનરો ઉપયરોગ કરીને વવવવધ ભૌવમવતક આકારરોને સમજી શકાય છે.

જરૂરી સામગ્રી

રીંગ મેગને્ટ

મરો્ટી પલે્ટ

Eva શી્ટ

તિષર

ભૂવમવત

ચુંબકીય ધ્ુવ

આકર્તણ અને 
અપાકર્તણ

ચુંબકીય ભૂવમવતચુંબકીય ભૂવમવત
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ચુંબક ઉમરોરવાનું ચાલુ રાખારો આનરો જુઆારો શું 
થાય છરો .

તમરો ચુંબકનરો રસપ્રદ ભાૈમમત્તક આાકૃત્તઆારો 
બનાવતા જરોશારો.

ચુંબકનરો આરો રીતરો ગારોઠવારો કરો  જરોથી તરોઆારો 
આરોકબીજ થી દૂર ભાગરો.

આા રીતરો બધી ઇવા ટ્રગંસમાં ચુંબક ટ્ફટ કરારો. 
આાપરોલી ગારોળ પ્રોટ લારો આનરો તરોમાં પાણી 
ઉમરોરારો.

 આાપરોલ ઇવા ટ્રગંસમાં ચુંબક ફીટ કરારો.આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. વધુ સંખયામરાં ચુંબક સાથે પ્રયતન કરરો અને દરેક નંબર મા્ેટ તમને 
મળેલા આકારની નોંધ લરો.

2. વવવવધ આકારરોના વાસણરો લરો. શું તે ચુંબકની અંવતમ સ્થિવતને અસર 
કરે છે?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. બધી ચુંબકની ચુંબકીય ધ્ુવરો એક જ રદશામરાં લક્ષી હરોવાથી, ચુંબક 
એકબીજાથી દૂર ભાગે છે.

2. આ અપાકર્તણ બળને લીધે, ચુંબક પરોતાને એવી રીતે ગરોઠવે છે કે 
જથેી ચુંબક વચ્ેનું અંતર મહતિમ રહે.

3. ચુંબકની વવવવધ સંખયા મા્ેટ વવવવધ બહુકરોણ રચાય છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ગલુનરો ઉપયરોગ કરીને બે પલાસસ્ટક બેગમરાં ટ્ુબ (આશરે 30 સે.મી. 

લંબાઈ) ના બે ્ુટકડાઓને એવી રીતે જોડરો. જોડાણ કરતી વખતે 
ધયાન રાખરો કે તેમાથી હવા નીકળી ના શકે..

2. નાના T-કનેક્ટરનરો ઉપયરોગ કરીને બે ટ્ુબ જોડરો અને તેના ત્ીજા 
છેડા પર ત્ીજી ટ્ુબ મૂકરો.

3. પલાસસ્ટકની બે બેગ પર લાકડાના ્ુટકડાઓ મૂકરો અને કરોઈ વયસ્કતને 
તેના પર બેસવાનું કહરો.

4. બીજી વયસ્કતને ટ્ુબમરાંથી ફંૂકવાનું કહરો.
5. દરેકના આચિય્તની વાત એ છે કે, પાક્્ટયું પર બેસેલી વયસ્કત ઊંચી 

થવા લાગે છે!

આ પ્રવૃવત દ્ારા તમે તમારા વમત્રોને તમારી શસ્કત નરો ઉતિમ પરચરો આપી 
શકરો છરો - હવાની ફંૂક મારીને કરોઈ વસતુ ઊંચકી શકરો છરો !! આ પ્રવૃછતિ 
કરોઈ પણ ટ્ૂબ અને નકામી દૂધની કરોથળી વડે થઈ શકે છે.

જરૂરી સામગ્રી

પ્ાસ્સ્ક બરોગ

વળી શકરો  તરોવી 
ટ્ુબ

ગુંદર

T-જરોઇન્ટ

કાતર

ટરોપ

તિષર

પાસ્કલનારો છનયમ

બળ
 
દબાણ

પાસ્કલ બેગપાસ્કલ બેગ
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જરોડાણમાંથી હવા નીકળરો નહીં માટરોરો ગુંદરનારો 
ઉપયારોગ કરારો.

આરોક ખૂણા પર પ્ાસ્સ્કની થરોલીમાં ટ્ૂબ 
દાખલ કરારો આનરો ટરોપનારો ઉપયારોગ કરીનરો તરોનરો 
સીલ-બંધ કરારો.

આાવા બરો પાઉચ બનાવારો આનરો તરોમનરો 
T-કનરોક્ટરનારો ઉપયારોગ કરીનરો જરોડારો કરારો.

3

21

4

T-કનરોક્ટરના તીજ છરોડા પર બીજી ફલરોક્ી 
ટ્ુબ જરોડારો.

5

તમારી પાસ્કલ બરોગ તૈયાર છરો .

6

શીટ પર ભારરો વજન રાખારો આનરો ટ્ુબ દ્ારા 
ફંૂકવાનું શરૂ કરારો.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. જો તમે ફંૂક મારવા મા્ેટ જાડી ટ્ૂબ લેશરો તરો શું થશે? શું તે વસતુ 
ઉપાડવા મા્ેટ સરળ અથવા વધુ મુશકેલ થશે?

2. વનયવમત સાયકલની તુલનામરાં ઢાળ પર છગયર-વાળી સાયકલ 
ચલાવવી કેમ સહેલું છે? ચચપા કરરો

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે ટ્ુબ દ્ારા ફંૂક મારરો છરો, તયારે બેગની અંદરનું દબાણ પણ 
વધે છે.

2. પરંતુ બેગનરો વવસતાર મરો્ટરો હરોવાને કારણે, ઉપરની તરફ લાગતું બળ 
ગુણરોતિરમરાં વધે છે (બળ = દબાણ x ક્ષેત્) જ ેવધુ ભાર પણ ઉઠાવે છે.

3. આને પાસ્કલનરો વનયમ કહેવામરાં આવે છે. તે જણાવે છે કે પ્રવાહીના 
કરોઈપણ ક્હસસામરાં દબાણનરો ફેરફાર (જમે કે પાણી અથવા તેલ) 
થાય તરો તે પ્રવાહીના સમગ્ ભાગમરાં ફેલાય છે. આ રીતે દબાણમરાં 
થયેલરો ફેરફાર સમગ્ વવસતારમરાં સમાન હરોય છે.

4. બીજા ભાગનરો વવસતાર વધુ હરોવાથી, આ સમાન દબાણ મરો્ટા બળમરાં 
પરરણમે છે (બળ = દબાણ x ક્ષેત્)

5. કાર ગેરેજમરાં, કાર ઉપાડવા મા્ેટ વપરાતી Hydraulic Lift પણ 
પાસ્કલના વનયમ પર આધારરત છે. પરંતુ નાની માત્મરાં આપવામરાં 
આવતું બળ કાર ઉપાડવા મા્ેટ કેવી રીતે સક્ષમ છે? ઉજા્ત ક્રાંથી 
આવે છે?

6. ખરેખર તમે કાર ઉપાડવા મા્ેટ સમાન ઉજા્તનરો ખચ્ત કરરો છરો. તે માત્ 
એ્ટલું જ છે કે નાના બળ મરો્ટા સમય મા્ેટ વારંવાર આપવામરાં આવે 
છે. લીફ્ટમરાં રહેલરો સલફફ્ટતિગ વપસ્ટન કાર, ખૂબ વધુ માત્મરાં નીચેની 
રદશામરાં આંતર કાપે છે તયારે કાર થરોડી ઉપરની રદશામરાં ઉંચકાય છેે.

7. તેવી જ રીતે, તમારે વયસ્કતને થરોડા અંતર સુધી ઉપરની તરફ દબાણ 
કરવા મા્ેટ ઘણીવાર હવાની ફંૂક મારવી પડશે.

યરાંત્ત્ક લાભ = દૂધ પેકે્ટનું ક્ષેત્ફળ

ટ્ૂબ વવસતાર



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. કાતરનરો ઉપયરોગ કરીને બંને સસરીંજની બેરલ પર એક નાનરો છછદ્ 

બનાવરો.
2. ટ્ુબનરો ઉપયરોગ કરીને પ્રથમ સસરીંજના છછદ્ અને બીજી સસરીંજની 

આગળના છેડને જોડરો. જોડાણરો હવાચુસત છે તેની ખાતરી કરવા મા્ેટ 
થરોડુ ગુંદર લગાવરો.

3. પ્રથમ સસરીંજના આગળના ભાગમરાં લરાંબી ટ્ુબ જોડરો. બંને 
સસરીંજની અંદર એક છરરો મૂકરો.

4. પાણીની અંદર ટ્ૂબનરો ખુલલરો છેડરો રાખરો અને પ્રથમ સસરીંજની 
plunger ઉપર અને નીચે ખસેડરો. (બીજી સસરીંજની plunger 
બહારની તરફ ખેંચેલી રાખરો.)

5. બીજી સસરીંજના છછદ્મરાંથી પાણી નીકળવ લાગે છે.

ભારતીય ગામરોમરાં વસતા કે્ટલાય લરોકરો મા્ેટ, હેન્ડપંપ સલામત પીવાનું 
પાણી પૂરંુ પાડે છે. તમે રરોબજતિદા વસતુનરો ઉપયરોગ કરીને તમારા પરોતાના 
હાથે પંપ બનાવી શકરો છરો. જયારે તમે વપસ્ટનને ઉપર અને નીચે ખસેડરો 
છરો, તયારે પંપના આઉ્ટલે્ટમરાંથી પાણી નીકળી જાય છે.

જરૂરી સામગ્રી

સસરીંજ

છરા

વળી શકરો  તરોવી 
ટ્ુબ

કાતર

તિષર

દબાણ

વાલવ

પમ્પ

ડબલ હેન્ડ પમપડબલ હેન્ડ પમપ
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કનરોક્ટસ્ક કાપ્ા પછી આાના જરોવું દરોખાશરો.

I-કનરોક્ટસ્કની આરોક બાજુ કાપારો.બંનરો સસરીંજમાં બાજુમાં છછદ બનાવારો.

1

3

5 6

4

2

કનરોક્ટરની લાંબી બાજુઆરો ફલરોક્ી ટ્ુબ 
જરોડારો.

સસરીંજમાં કનરોક્ટર આનરો ફલરોક્ી ટ્ુબ 
જરોડારો. કનરોક્શનનરો હવાચુસત બનાવવા માટરો 
ગુંદરનારો ઉપયારોગ કરારો.

બીજી સસરીંજમાં બીજરો કનરોક્ટર જરોડારો. 
ગુંદરનરો હવાચુસત બનાવવા માટરો વાપરારો.
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બંનરો સસરીંજનરો સાથરો લાવારો.

બીજી સસરીંજમાં બીજી ફલરોક્ી ટ્ુબ જરોડારો.ફલરોક્ી ટ્ુબનારો ઉપયારોગ કરીનરો આરોકબીજ 
સાથરો બરો સસરીંજમાં જરોડાઆારો.
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87

રબર બરોન્ડસનારો ઉપયારોગ કરીનરો બંનરો 
સસરીંજનરો આરોક સાથરો બાંધી દારો.

બંનરો સસરીંજમાં બરો છરા દાખલ કરારો. બંનરો સસરીંજમાં plunger દાખલ કરારો આનરો 
હરો ન્ડ પમ્પ તૈયાર છરો .



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. કે્ટલીકવાર જયારે હેન્ડપંપ શરૂ થાય છે, તયારે તમારે પાણીને પંપ 
કરવાનું શરૂ કરતા પહેલા સસસલન્ડરમરાં થરોડંુ પાણી રેડવાની જરૂર પડે 
છે. કેમ?

2. વવવવધ પ્રકારના પંપ કયા છે? તેઓ ક્રાં વપરાય છે?
3. આ હેન્ડપંપમરાં, જયારે તમે plungerને નીચે ખસેડરો તયારે પાણી 

બહાર આવે છે. શું તે પરંપરાગત હેન્ડપંપ મા્ેટ પણ સાચું છે? શરોધરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. પંપ બનાવવા મા્ેટ બે વાલવની જરૂર છે. સસરીંજમરાં છરા વન-વે 
વાલવનું કાય્ત કરે છે. આ દ્ારા સસસલન્ડરની અંદર પાણી આવી શકે છે 
પરંતુ બહાર જઈ શકતું નથી.

2. જયારે પ્રથમ સસરીંજનરો વપસ્ટન ઉપર તરફ જાય છે, તયારે સસરીંજની 
અંદરનું દબાણ ઓછંુ થાય છે. આને કારણે, ગલાસની અંદરનું પાણી 
આ સસરીંજની અંદર આવે છે.

3. જયારે વપસ્ટન નીચે તરફ ખસેડવામરાં આવે છે, તયારે છરા આગળનરો 
ભાગ બંધ કરે છે અને પાણી ટ્ૂબ દ્ારા બીજી સસરીંજ સુધી જાય છે.

4. બીજી સસરીંજમરાંથી, બાજુના છછદ્મરાંથી પાણી બહાર આવે છે. આ ચરિ 
પરોતાને પુનરાવરતતિત કરે છે, સતત પાણીનરો સતત પુરવઠરો આપે છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. Plunger દૂર કરીને સસરીંજની અંદર એક છરરો મૂકરો.
2. કાતરનરો ઉપયરોગ કરીને સસરીંજની બેરલ પર એક નાનરો છછદ્ બનાવરો.
3. આ છછદ્મરાં એક-વે વાલવ દાખલ કરરો જમે કે સસરીંજમરાંથી પાણી 

નીકળી શકે છે પરંતુ સસરીંજની અંદર હવા ન આવી શકે. કનેક્શનને 
હવાયુકત બનાવવા મા્ેટ થરોડરો ગુંદર લાગુ કરરો.

4. સસરીંજના આગળના ભાગમરાં એક લરાંબી ફલેક્સિબલ ટ્ુબ જોડરો.
5. એક ગલાસ પાણીની અંદર ફલેક્સિબલ પાઇપનરો ખુલલરો અંત રાખરો 

અને પલુંગરને ઉપર અને નીચે ખસેડરો.
6. વન-વે વાલવમરાંથી પાણી આવવાનું શરૂ થઈ જશે.

ભારતીય ગામરોમરાં વસતા કે્ટલાય લરોકરો મા્ેટ, હેન્ડપંપ સલામત પીવાનું 
પાણી પૂરંુ પાડે છે. તમે રરોબજતિદા વસતુનરો ઉપયરોગ કરીને તમારા પરોતાના 
હાથે પંપ બનાવી શકરો છરો. જયારે તમે વપસ્ટનને ઉપર અને નીચે ખસેડરો 
છરો, તયારે પંપના આઉ્ટલે્ટમરાંથી પાણી નીકળી જાય છે.

જરૂરી સામગ્રી

સસરીંજ

છરા

વળી શકરો  તરોવી 
ટ્ુબ

કાતર

ગુંદર

One-Way વાલવ

તિષર

દબાણ

વાલવ

પમ્પ

હેન્ડ પમપહેન્ડ પમપ
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વન-વરો વાલવમાંથી પાણી આાવવાનું શરૂ થઈ 
જશરો.

સસરીંજના આાગળના ભાગમાં આરોક લાંબી 
ફલરોક્ક્બલ ટ્ુબ જરોડારો.

છરાનરો સસરીંજની આંદર મૂકારો.ગુંદરની મદદથી તરોનરો હવાચુસત બનાવારો.

સસરીંજની બાજુમાં આરોક છછદ બનાવારો.હરો ન્ડ પમ્પ બનાવવા માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. કે્ટલીકવાર જયારે હેન્ડપંપ શરૂ થાય છે તે પહેલા, તમારે 
સસસલન્ડરમરાં થરોડંુ પાણી રેડવાની જરૂર પડે છે. કેમ?

2. વવવવધ પ્રકારના પંપ કયા છે? તેઓ ક્રાં વપરાય છે?
3. આ હેન્ડપંપમરાં, જયારે તમે પલુંગરને નીચે ખસેડરો તયારે પાણી બહાર 

આવે છે. શું તે પરંપરાગત હેન્ડપંપ મા્ેટ પણ સાચું છે? શરોધરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. પંપ બનાવવા મા્ેટ બે વાલવની જરૂર છે. સસરીંજ સાથે જોડાયેલ વન-
વે વાલવ એ પ્રથમ વાલવ છે. સસરીંજના અંતમરાં રાખેલ છરરો બીજા 
વાલવની જમે કાય્ત કરે છે.

2. જયારે વપસ્ટન ઉપર તરફ જાય છે, તયારે વન-વે વાલવ હવાને અંદર 
આવવા દેતરો નથી, સસરીંજની અંદરનું દબાણ ઓછંુ થાય છે. આને 
કારણે ફલેક્સિબલ ટ્ુબમરાંથી પાણી સસરીંજની અંદર આવે છે.

3. જયારે વપસ્ટન નીચે તરફ આગળ વધે છે, તયારે છરરો આગળનરો ભાગ 
બંધ કરે છે અને બાજુની બાજુના વન-વે વાલવમરાંથી પાણી બહાર 
જાય છે.

4. આ ચરિ પરોતાને પુનરાવરતતિત કરે છે, સતત પાણીનરો પુરવઠરો આપે છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. કાતરનરો ઉપયરોગ કરીને કેપ અને બંને બરો્ટલની નીચે છછદ્રો બનાવરો.
2. છછદ્નું કદ સ્્ટરો કરતા થરોડંુ ઓછંુ હરોવું જોઈએ જથેી તે છછદ્મરાં 

બરરોબર ફી્ટ થઈ શકે.
3. બેન્ડેબલ સ્્ટરોનરો ઉપયરોગ કરીને બંને બરો્ટલને જોડરો. બધા સરાંધાને 

ગુંદર સાથે સીલ કરરો જથેી કરોઈ સલકેજ ન થાય.
4. બે બરો્ટલને કાડ્ત બરોડ્ત  પર માઉન્ટ કરરો. એક બરો્ટલ પાણીથી ભરરો 

અને આખી રચનાને ઊંધી કરી દરો. તમારી આંગળીથી એક સ્્ટરો બંધ 
કરરો.

5. સાઇફનના એક છેડાને રંગીન પાણીમરાં રાખરો અને બીજો છેડાને છરોડી 
દરો.

6. તમે જોશરો કે પાણી વહેવા મરાંડે છે.

એક સરળ સાઇફન એ મૂળભૂત રીતે ઊંધા ‘યુ’ આકારની એક નળી હરોય 
છે, જનેરો ઉપયરોગ પ્રવાહીને જળાશયથી નીચલા સતર સુધી લઈ જવા મા્ેટ 
કરી શકાય છે. પ્રવાહીના પ્રવાહને શરૂ કરવા મા્ેટ આને સામાનય રીતે 
શરૂઆતમરાં ટ્ુબની અંદરની હવાને ખેંચવી જરૂરી છે. પરંતુ આ સમા્ટ્ત  
સાઇફન ટ્ૂબને તમારા મોંઢામરાં નાખયા વવના શરૂ કરી શકાય છે!

જરૂરી સામગ્રી

બરો બારોટલ

બરોન્ડરોબલ સ્ારો

ફૂડ કલર

ગુંદર

કાતર

તિષર

હવાનું દબાણ

ગુરત્ાકર્કણ

સાઇફન

સમા્ટ્ત  સાઇફનસમા્ટ્ત  સાઇફન
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આરોક બારોટલ પાણીથી ભરારો. આા આાખી રચનાનરો ઊધંી કરારો આનરો તમારી 
આાંગળીથી આરોક સ્ારો બંધ કરારો. સાઇફનના 
આરોક છરોડાનરો રંગીન પાણીમાં રાખારો આનરો પછી 
બીજરો છરોડારો છારોડી દારો.

આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.

બરો બારોટલ પર વળાંકવાળા સ્ારો જરોડારો. બંનરો બારોટલનરો આરોક સાથરો જરોડારો.
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ઢાંકણા આનરો બાૉટલના નીચરોના ભાગરો કાણાં 
કરી દારો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. તમે સાઇફન ટ્ુબને જળાશયની ઉપરની તરફ કે્ટલે સુધી લઈ જઈ 
શકરો કે તે કાય્તતમક રહે?

2. મહતિમ પ્રવાહ દર મા્ેટ, કઈ નળી વાપરવી જોઈએ - પાતળી કે પછી  
મરો્ટા વયાસની?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. સાયફન ગુરુતવાકર્તણને કારણે કામ કરે છે. એકંદરે, પ્રવાહી 
ગુરુતવાકર્તણને કારણે ઊંચેથી નીચેની બૉ્ટલ સુધી જાય છે.

2. શરૂઆતમરાં તળળયાની બરો્ટલમરાં થરોડંુ પાણી છે.
3. જયારે તે બરો્ટલમરાંથી નીકળવાનું શરૂ કરે છે, તયારે આ બરો્ટલની 

અંદરનું દબાણ ઓછંુ થાય છે.
4. પાણી જળાશયરોમરાંથી ્ટરોચની બરો્ટલમરાં અને પછી નીચેની બૉ્ટલમરાં 

વહન કરે છે. જળાશય ખાલી ન થાય તયરાં સુધી સાઇફન કામ કરે છે.

ટારોચની બારોટલ

જળાશય

બારોટમ બારોટલ



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. આ પ્રયરોગ મા્ેટ બરો્ટલને અડધા ભાગમરાં કાપીને આગળના ભાગની 

્ટરોપી રાખરો.
2. કાતરની મદદથી બરો્ટલની કેપમરાં છછદ્ બનાવરો. તેમરાંથી સ્્ટરો પસાર 

થઈ શકે ેએ્ટલું મરો્ંુટ છછદ્ હરોવું જોઈએ.
3. કેપમરાંથી સ્્ટરોનરો એક છેડરો પસાર કરરો અને પાણીના કરોઈપણ 

સલકેજને અ્ટકાવવા મા્ેટ ગુંદર સાથે સંયુકત સીલ કરરો.
4. સ્્ટરોને વળરાંક આપરો અને બીજો છેડરો કેપની નજીક મૂકરો. તમારરો કપ 

તૈયાર છે.

આ એક ખાસ કપ છે જ ેચરોક્સ સતર સુધી પાણી ધરાવે છે. પરંતુ જો 
તમે લરોભી હરોવ અને તેના કરતરાં વધુ પીણું ભરરો છરો, તરો પછી અચાનક તે 
પાણી નીકળવાનું શરૂ કરે છે અને તે ખાલી થાય તયરાં સુધી બંધ થતું નથી.

જરૂરી સામગ્રી

પલાસસ્ટક બરો્ટલ

બેન્ડેબલ સ્્ટરો

ગુંદર

ક્ટર

તિષર

દબાણ

સાઇફન

વાસુદેવ નરો પયાલરોવાસુદેવ નરો પયાલરો
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 તમારારો કપ તૈયાર છરો . કપની આંદર પાણી રરોડારો 
આનરો શું થાય છરો  તરોનું આવલારોકન કરારો.

જાં સુધી તરો સ્ારોની ટારોચની સબંદુ પર ન 
પહાંચરો તાં સુધી પાણી બહાર આાવશરો નહીં.

સ્ારોનરો વળાંક આાપારો આનરો બીજરો છરોડારો કરોપની 
નજીક મૂકારો.

કરો પ દ્ારા સ્ારોનારો આરોક છરોડારો પસાર 
કરારો આનરો પાણીના કારોઈપણ છલકરોજનરો 
આટકાવવા માટરો ગુંદર સાથરો સંયુક્ત સીલ 
કરારો.

કાતરની મદદથી બારોટલની કરોપમાં છછદ 
બનાવારો. તરોમાંથી સ્ારો પસાર કરવા માટરો છછદ 
આરોટલું મારોટંુ હારોવું જરોઈઆરો.
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આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. તમે આચિય્તચક્કત થશરો કે પ્રવૃછતિનું નામ “વાસુદેવ નરો પયાલરો” કેમ 
રાખવામરાં આવયું છે. વસુદેવ સાથે સંકળાયેલી એક મહાન પૌરાણણક 
કથા છે જ ેઆ કપનરો ઉપયરોગ કરીને વણ્તવી શકાય છે.

2. કૃષણના જન્મ પછી જ તેમના વપતા વાસુદેવે નવ-જન્મેલ બાળકને 
્ટરોપલમરાં લઈ અને પરોતાના માથા પર મૂકીનેે ગરોકુલ તરફ જવાનું 

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. સ્્ટરો પ્રથમ ઉપર તરફ અને પછી નીચે તરફ જાય છે. આ મૂળભૂત રીતે 
સાઇફન તરીકે કાય્ત કરે છે.

2. જયારે તમે કપને પાણીથી ભરરો છરો, તયારે તે સ્્ટરોમરાં પણ વધવા લાગે 
છે. પરંતુ પ્રવાહ પ્રારંભ થતરો નથી કારણ કે કપમરાંથી બહાર જતા 
સ્્ટરોના ભાગમરાં હજી પાણી નથી.

3. જયારે પાણી સ્્ટરોના સૌથી ઊંચા પર પહોંચે છે, તયારે તે કપની બહાર 
જવાનું શરૂ કરે છે.

4. એકવાર પાણીનરો પ્રવાહ શરૂ થઈ જાય પછી, કપમરાંથી નીકળી 
ગયેલા પાણીને બદલવા મા્ેટ વધુ પાણી સ્્ટરોની અંદર જાય છે. આ 
પ્રક્રિયા જયરાં સુધી કપમરાંથી તમામ પાણી ખાલી ન થાય તયરાં સુધી 
ચાલુ રહે છે.

5. પરંતુ એકવાર પ્રવાહ અ્ટકી જાય પછી, ફરીથી પ્રવાહ શરૂ કરવા મા્ેટ 
કપમરાં સ્્ટરોના ્ટરોચ સુધી પાણી ભરવું પડે છે.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES
શરૂ કયુું. ગરોકુલ એ ગરોવાળરોનું ગામ હતું, તે યમુના નદીની આજુબાજુ 
સ્થિત હતું, જયરાં તેમનરો વમત્ નંદ રહેતરો હતરો. જયારે તે નદી પાર કરી 
રહ્રો હતા, તયારે યમુનાએ કહ્ું કે તે કૃષણના પગને સપશ્તવા મરાંગે છે. 
તેમણે વચન પણ આપયું છે કે જલદી તે ભગવાનના ચરણસપશ્ત કરી,  
નીચે આવી જશે. તેથી વાસુદેવને ચચતિતા કરવાની જરૂર નથી. યમુના 
ની સપા્ટી વધવા મરાંડી અને વસુદેવ ડૂબવા લાગયા. વચન મુજબ, 
યમુનાએ ભગવાનના પગને સપશ્ત કયનો પછી (સ્્ટરોની ્ટરોચના ભાગે), 
પ્રવાહ અદૃશય થવા લાગે છે.

3. આ જ ઘ્ટનાને દશપાવવા મા્ેટ તમે પાણીની ડરોલ અને PVC પાઈપરોનરો 
પણ ઉપયરોગ કરી શકરો છરો.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. એક ગલાસ સંપૂણ્તપણે પાણીથી ભરરો. પાણીની અંદર થરોડરો ખરોરાકનરો 

રંગ મૂકરો જથેી તમે સપષ્ટપણે પ્રવાહ જોઈ શકરો.
2. તમારી આંગળીથી વળરાંકવાળા સ્્ટરોનરો એક છેડરો બંધ કરરો અને બીજો 

છેડરો પાણીની અંદર મૂકરો.
3. તમારી આંગળી દૂર કરરો અને કન્ેટનરમરાંથી પાણી નીકળવાનું શરૂ 

થશે. (જો પ્રવાહ શરૂ થતરો નથી, તરો સ્્ટરો સાઇફનની મરો્ટી બાજુની 
લંબાઈ ઘ્ટાડરો)

4. હવે 2 બેન્ડેબલ સ્્ટરો (મરો્ટા લરોકરો) લરો અને M-આકારની સાઇફન 
બનાવરો.

5. ખાતરી કરરો કે એમની એક ્ેટકરી બીજા કરતા થરોડી ઊંચી છે.
6. M-આકારની રચનાને પાણીની અંદર ડૂબાવરો (્ંૂટકી બાજુથી) અને 

સાઇફનનતિગ શરૂ થશે.

આ બે સરળ સાઇફનસ છે, જ ેફકત કે્ટલાક સ્્ટરોની મદદથી બનાવી શકાય 
છે.

સામગ્રી જરૂરી છે

ગલાસ

બેન્ડેબલ સ્્ટરો

કાતર

ફૂડ કલર

તિષર

દબાણ

સ્્ટરો સાઇફનસ્્ટરો સાઇફન
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 આરોક ગલાસમાં ઉપર સુધી પાણી ભરારો, 
ગલાસમાં થારોડારો આાંચકારો વડરો સાઇફન દાખલ 
કરારો.

‘M’ જરોવી રચના બનાવારો, જરોમ કરો  જમણી 
તરફનારો વળાંક ડાબી બાજુથી થારોડારો ઊચંારો છરો .

તરોનરો બીજ વાળવા યારોગય સ્ારોની આંદર ફીટ 
કરારો.

વળાંકવાળા સ્ારોમાંથી આરોક કાપારો.
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તમારી આાંગળીથી વાળવા યારોગય સ્ારોનારો આરોક 
છરોડારો બંધ કરારો આનરો બીજરો છરોડારો પાણીની 
આંદર મૂકારો.

સ્ારોમાંથી પાણી આાવવાનું શરૂ થઈ જશરો.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES
િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે સ્્ટરોનરો ્ંૂટકરો છેડરો પાણીની અંદર ડૂબળરો છરો, તયારે સ્્ટરોમરાં 
રહેલી હવાની જગયાએ પાણી થિાન લે છે. 

2. સ્્ટરોનરો બીજો છેડરો આંગળીથી ઢંકાયેલરો હરોવાથી, હવા સ્્ટરોની બહાર 
જઈ શકતી નથી અને તેથી તે સંકુળચત થઈ જાય છે. સ્્ટરોની અંદર 
હવાનું દબાણ વધે છે.

3. જયારે તમે તમારી આંગળીને દૂર કરરો છરો, તયારે આ સંકુળચત હવા 
વવસતરે છે અને સ્્ટરોની બહાર જાય છે. સ્્ટરોની અંદરનું દબાણ ક્ષણભર 
મા્ેટ ઓછંુ થઈ જાય છે (દબાણમરાં થતી વધઘ્ટને કારણે).

4. દબાણમરાં ઘ્ટાડરો થવાને કારણે થરોડા સમય મા્ેટ પાણીનું સતર પણ 
વધી જાય છે. જો તમે વળેલા ભાગને પાણીની સપા્ટીની નજીક રાખરો 
છરો, તરો પાણી થરોડરો ઉપર ચડે છે. છેલલે તે બીજા છેડામરાંથી ગલાસની 
બહાર નીકળી જાય છે.

5. આ સાઇફનનરો છેડરો પાણી મરાં રહેશે તયરાં સુધી તે ચાલુ રહેશે.
6. M-આકારની સાઇફન મા્ેટ, જયારે તમે તેને પાણીમરાં ડુબાડરો છરો, 

તયારે ્ંૂટકા છેડા પરથી પાણી સ્્ટરોમરાં વધે છે.
7. આ પાણી પ્રથમ વળરાંક ઉપર જાય છે અને જયારે તે તળળયે જાય છે 

તયારે ગવત મેળવે છે.
8. સહેજ આંચકાને લીધે, પાણી ફરી વધે છે અને ઊંચા વળરાંકને પાર કરે 

છે અને અંતે તે સ્્ટરોમરાંથી બહાર આવે છે
9. તમારે સહેજ આંચકા સાથે સ્્ટરોને પાણીની અંદર દાખલ કરવી પડશે. 

સહેજ આંચકરો આપવાથી, પાણીને M-સાઇફનનરો બીજો વળરાંક પાર 
કરવા મા્ેટ વધારાની ઉજા્ત મળી રહે છેે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. કાતરનરો ઉપયરોગ કરીને પલાસસ્ટકની બરો્ટલનરો ઉપરનરો ભાગ કાપરો.
2. બરો્ટલના તળળયે એક નાનરો છછદ્ બનાવરો. આ છછદ્મરાં એક સ્્ટરો 

ક્ફસિ કરરો. ગુંદર લગાડરો જથેી કનેક્શન હવાયુકત બને.
3. ખાતરી કરરો કે સ્્ટરો ્ટરોચ પરથી બરો્ટલમરાંથી બહાર ન આવે.
4. એક પીવીસી પાઇપ લરો અને Eva શી્ટના ્ુટકડરો વડે તેનરો એક છેડરો 

બંધ કરરો. પીવીસી પાઇપની લંબાઈ સ્્ટરોની લંબાઈ કરતા થરોડી મરો્ટી 
હરોવી જોઈએ.

5. બરો્ટલને પાણીથી સંપૂણ્તપણે ભરરો.
6. સ્્ટરોની ઉપરનું પાણી બરો્ટલમરાંથી બહાર નીકળી જશે. પરંતુ તે પછી, 

પાણી બરો્ટલમરાંથી બહાર આવવાનું બંધ થશે અને તે સતર જાળવી 
રાખશે.

7. હવે સ્્ટરોને પીવીસી પાઇપથી ઢરાંંકી દરો. આચિય્તજનક રીતે, આ સમયે 
આખી બરો્ટલમરાંથી પાણી નીકળી જશે.

જરૂરી સામગ્રી

પ્ાસ્સ્ક બારોટલ

સ્ારો

ગુંદર

કાતર
 
પીવીસી પાઇપ

ઇવા શીટ

તિષર

દબાણ

જાતે ચાલુ થતું સાઇફનજાતે ચાલુ થતું સાઇફન
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બારોટલના તસળયરો છછદમાં સ્ારો દાખલ કરારો.બારોટલના તસળયરો આરોક છછદ બનાવારો.

જાતે ચાલુ થતું સાઇફનજાતે ચાલુ થતું સાઇફન
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આરોક પીવીસી પાઇપ લારો આનરો ગારોળાકાર 
ટુકડારો કાપવા માટરો તરોનરો ઇવા શીટના ટુકડા 
પર ધીમરોથી ફરોરવારો.

ગુંદરનરો હવાયુક્ત બનાવવા માટરો વાપરારો.

પાણીથી બારોટલ ભરારો. હવરો સ્ારોનરો પીવીસી પાઇપથી ઢાંકી દારો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. શરૂઆતમરાં, પાણીની સપા્ટી બૉ્ટલની અંદર રહેલી સ્્ટરોની ઊંચાઈ 
જ્ેટલી છે.

2. જયારે તમે બૉ્ટલમરાં પીવીસી પાઇપ મુકરો છરો, તયારે પાણીનું સતર 
થરોડુ વધે છે.

3. તેથી, પાણીની સપા્ટી સ્્ટરોની ઊંચાઈ કરતરાં થરોડી વધે છે અને 
સ્્ટરોમરાંથી પાણીનું થિાનરાંતરણ શરૂ થાય છે.

4. કારણ કે, સ્્ટરોમરાં હવા દાખલ થઈ શકતી નથી, થિાનરાંતરરત પાણીની 
જગયાએ વધુ પાણી દાખલ થાય છે.

5. જયરાં સુધી આખી બરો્ટલ ખાલી ન થાય તયરાં સુધી પાણી ઢરોળાયા કરે  
છે!



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. પાણીની બે ખાલી બરો્ટલરો લરો અને તેમના ઢરાંકણાને એક સાથે 

ચોં્ટાડરો.
2. બંને ઢરાંકણાની વચ્ે એક છછદ્ બનાવરો અને તેમરાંથી સખત સ્્ટરો 

પસાર કરરો.
3.  બીજી બરો્ટલ લરો અને તેના નીચેનરો ભાગ કાપી નાખરો. ગલુ ગનનરો 

ઉપયરોગ કરીને તેને બીજી બરો્ટલમરાં જોડરો.
4. અડધી બરો્ટલમરાં બે છછદ્રો બનાવરો, એક ્ટરોચની નજીક અને એક 

તળળયે.
5. અનય બે બરો્ટલમરાં છછદ્રો (એક-એક) બનાવરો. ફલેસિી ટ્ુબનરો 

ઉપયરોગ કરીને, ત્ણ બરો્ટલને જોડરો.
6. અડધા બરો્ટલને રંગીન પાણીથી ભરરો - તે નીચેની બરો્ટલ પર જશે. 

હવે મરોડેલને ઊંધરો કરરો - આ તળળયાની બરો્ટલથી મધય બરો્ટલ 
સુધીના તમામ પાણીને થિાનરાંતરરત કરશે.

7. હવે અમે અંવતમ પ્રયરોગ મા્ેટ તૈયાર છીએ - અડધી બરો્ટલમરાં થરોડંુ 
પાણી ઉમેરરો અને ગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ પાણી વહેવા લાગશે!

આ ફુવારામરાં, પાણી ભૌવતકવવજ્ાાનના કાયદાનું ઉલલંઘન કરતુ, 
ગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ જઈ રહ્ું હરોય તેવું લાગે છે! ગ્ીક ગણણતશાસ્તી - 
હેરરોનના નામ પરથી તેને Heron’s Fountain તરીકે પણ ઓળખવામરાં 
આવે છે, જમેણે આ ફંૂવારરો 120 B.C. મરાં શરોધયરો હતરો.

જરૂરી સામગ્રી

તણ પ્ાસ્સ્ક 
બારોટલ

ફલરોક્ક્બલ ટ્ુબ

કડક સ્ારો

ટરોપ

તિષર

દબાણ

બળ

સાઇફન

ગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ ગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ 
ચાલતરો ફૂવારરોચાલતરો ફૂવારરો
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આડધા બારોટલમાં ટારોચ આનરો તસળયરો છછદારો 
બનાવારો. આન્ય બરો બારોટલમાં છછદારો (આરોક 
આરોક) બનાવારો.

કનરોક્શનનરો હવાયુક્ત બનાવવા માટરો ગુંદર 
લાગુ કરારો.

બરો કરો પસ દ્ારા સખત સ્ારો પસાર કરારો.

જરો જરૂરી હારોય તારો થારોડી ટરોપ પણ લગાવારો.

કાતરની મદદથી બંનરો બારોટલની કરોપસમાં 
છછદારો બનાવારો. ગુંદરનારો ઉપયારોગ કરીનરો 
તરોમની સાથરો જરોડારો.

ગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ ગુરુતવાકર્તણની વવરુદ્ 
ચાલતરો ફૂવારરોચાલતરો ફૂવારરો
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આડધી બારોટલનરો લાંબી સ્ારોથી બીજી બારોટલ 
જરોડરો જરોડારો.
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બતાવ્ા પ્રમાણરો આડધી બારોટલ આનરો મધ્ય 
બારોટલ સાથરો જરોડારો.

બતાવ્ા પ્રમાણરો આડધી બારોટલ આનરો બારોટલ 
આરોક સાથરો જરોડારો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. પ્રથમ વખત આ ફંૂવારાને જોતરાં Perpetual Machine (બાહ્-
ઉજા્તરક્હત કાયમી ચાલતું મશીન) જવેુ લાગે છે. ધયાનથી જોતરાં ખયાલ 
આવે છે કે મધય બૉ્ટલમરાં પાણીની ઉંંચાઇ સતત ઓછી થતી જાય 
છે. Perpetual Machine વવરે થરોડંુ વધુ વરાંચન કરરો. શું તે શક્ 
છે?

2. તમને ક્ારેય કુતુહુલ થયુ છે કે વીજળીની શરોધ પહેલા ફંૂવારા કઈ 
રીતે કામ કરતરાં હતા?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ
1. જમે તમે ઉપરની અડધી બરો્ટલમરાં પાણી ઉમેરરો છરો, તેમ તે નીચેની 

બરો્ટલમરાં જાય છે.
2. હવાને નીચેની બરો્ટલમરાંથી મધય બરો્ટલ (સખત સ્્ટરો દ્ારા) આવે છે. 

આ મધયની બરો્ટલની અંદર હવાનું દબાણ વધે છે.
3. આ વધતુ દબાણ પાણીને ઉપરની તરફ, ફુવારાની જમે અડધી બરો્ટલ 

તરફ દબાણ કરે છે!
4. પ્રથમ નજરમરાં, એવું લાગે છે કે પાણી ખરેખર ગુરુતવાકર્તણ વવરુદ્ 

જઈ રહ્ું છે, પરંતુ જો તમે ધયાનથી જોશરો, તરો તમે નોંધશરો કે પાણી 
ખરેખર મધય બરો્ટલથી નીચેની બરો્ટલમરાં જાય છે. જયારે મધય 
બરો્ટલમરાંથી તમામ પાણી નીકળી ગયા પછી પાણીનરો પ્રવાહ અ્ટકે 
છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. પલાસસ્ટકની બે બરો્ટલરો લરો અને કાતરનરો ઉપયરોગ કરીને દરેક કેપમરાં 
બે છછદ્રો બનાવરો.

2. બે સખત સ્્ટરો લરો. સ્્ટરોને એવી રીતે કાપરો કે જથેી બંને ્ુટકડા 3 સે.મી. 
લરાંબા હરોય અને આ સ્્ટરો ્ુટકડાને પ્રથમ બરો્ટલ કેપમરાં નરાંખરો.

3. બીજા સ્્ટરોને કાપરો કે જથેી ્ુટકડાઓની લંબાઈ 3 સે.મી. અને 12 સે.મી. 
હરોય.

4. સરાંધાને હવાયુકત બનાવવા મા્ેટ ગુંદર લગાવરો.
5. બે બરો્ટલ પાણીથી સંપૂણ્ત ભરરો. બરો્ટલ બંધ કરરો અને તેમને એક 

સાથે ઊંધી કરરો. પ્રથમ કઈ બરો્ટલ ખાલી જશે?

બે સમાન બરો્ટલ (એક થરોડરો તફાવત સાથે) પાણીથી ભરેલી છે. પ્રશ્ન: 
એક સાથે બરો્ટલરો ઉથલાવવા પર, પ્રથમ કઈ બૉ્ટલ ખાલી થઈ જશે? 
સામાનય રીતે એક સાથે બંને બરો્ટલ ખાલી થઈ જાય તેવી અપેક્ષા હરોય છે. 
પરંતુ, કંઈક અનપેબક્ષત થાય છે!

જરૂરી સામગ્રી

બારોટલ

સ્ારો

ગુંદર

કાતર

તિષર

દબાણ

ગત્તશક્ક્ત
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બીજી કરોપમાં સ્ારો કાપારો જરોથી બંનરો ટુકડાઆારો 3 
સરો.મી.

પ્રથમ કરોપમાં સ્ારોનરો કાપારો જરોથી ટુકડાઆારો 3 
સરો.મી. આનરો 12 સરો.મી.

સાંધાનરો હવાયુક્ત બનાવવા માટરો ગુંદર 
લગાવારો.

કાતરની મદદથી દરરોક કરોપમાં બરો છછદારો 
બનાવારો.
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બારોટલનરો પાણીથી ભરારો આનરો બંધ કરારો. બંનરો બારોટલનરો આરોક સાથરો ઉલટાવી દારો.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. ઓવરહેડ ્ટરાંકીમરાંથી પાણી હંમેશરાં ઉપરના ફલરોરની તુલનામરાં 
બબલ્ડતિગના ગ્ાઉન્ડ ફલરોર પર વધુ ઝડપે બહાર આવે છે. શું તમે 
વાસતવવક જીવનના અનય ઉદાહરણરો વવશે વવચારી શકરો છરો?

2. તમે તળળયે વાળવા યરોગય સ્્ટરોનરો ઉપયરોગ કરી શકરો છરો અને તેને 
જમીનની સમરાંતર વળરાંક આપી શકરો છરો. આ રીતે, તમે સપષ્ટરૂપે જોઈ 
શકરો છરો કે લરાંબા સ્્ટરોમરાંથી નીકળતું પાણી ્ંૂટકા સ્્ટરોની તુલનામરાં 
વધુ રેન્જ ધરાવે છે (એ્ટલે કે, તે બરો્ટલથી વધુ દૂર આવે છે). આ પણ 
દશપાવે છે કે લરાંબા સ્્ટરોમરાંથી પાણી વધુ ઝડપે બહાર આવે છે.

3. દરેક બરો્ટલના તળળયે બે સ્્ટરો હરોય છે. પાણી માત્ લરાંબા લરાંબા સ્્ટરો 
દ્ારા કેમ બહાર આવે છે?

4. કેપમરાં ફકત એક જ છછદ્ સાથે સમાન પ્રયરોગ કરવાનરો પ્રયાસ કરરો. 
થરોડા સમય પછી, પાણી બરો્ટલમરાંથી બહાર આવવાનું બંધ થાય છે. 
કેમ? જો તમે તે એક છછદ્ સાથે ખરેખર લરાંબી પાઈપ જોડશરો અને 
બરો્ટલને ખરેખર highંચી પકડી રાખરો તરો શું થશે?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. બૉ્ટલમરાંથી બહાર નીકળતા પાણીની ઝડપ, બૉ્ટલમરાં રહેલા 
પાણીની ઊંચાઈ અને સ્્ટરોના નીચેના છેડા વચ્ેના તફાવત પર 
આધાર રાખે છે.

2. તેથી લરાંબા સ્્ટરોવાળી બરો્ટલમરાં સ્્ટરોના નીચેના છેડા, કે જયરાંથી પાણી 
બહાર નીકળે છે, તયરાં પાણીનું દબાણ વધુ હરોય છે. તેથી, પ્રવાહી 
લરાંબા સ્્ટરોવળી બૉ્ટલમરાંથી ઝડપથી બહાર નીકળી જાય છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. 50 વમલી સસરીંજમરાંથી plunger નીકાળી દરો અને સસરીંજની અંદર 
બલૂન મૂકરો.

2. તમારી આંગળીનરો ઉપયરોગ કરીને સસરીંજનરો આગળનરો ભાગ બંધ 
કરરો અને plungerને આગળ ધપાવરો.

3. તમે કદમરાં બલૂનને સંકરોચાતા જોશરો. હવે તમારી આંગળી લઈ લરો 
અને આગળનરો ભાગ ખરોલરો. બલૂન તેના મૂળ કદમરાં પાછરો આવશે.

4. ફરીથી આગળનરો ભાગ આંગળી વડે બંધ કરરો અને plungerને 
બહાર ખેંચરો. સસરીંજની આખી માત્ાને આવરી લેતરો બલૂન મરો્ટરો થઈ 
જશે!

શું તમે ફુગગાને સપશ્ત કયપા વવના તેને સંકુળચત કે ફુલાવી શકરો છરો? 
ચાલરો શરોધીએ. તમારા જાદુગરની ્ટરોપી પહેરરો અને આ પ્રયરોગથી દરેકને 
આચિય્તચક્કત કરરો.

જરૂરી સામગ્રી

50 મમ.લી. સસરીંજ

ફુગગારો

તિષર

વાયુનારો છનયમ

દબાણ- કદ સંબંધ

Boyleનારો છનયમ

BOYLE’S SYRINGEBOYLE’S SYRINGE
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સસરીંજની આંદર બલૂન મૂકારો.

થારોડી હવાથી બલૂન ભરારો.આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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તમારી આાંગળીનારો ઉપયારોગ કરીનરો આાગળના 
ભાગનરો બંધ કરારો આનરો plungerનરો આાગળ 
ધપાવારો.

ફરીથીsyringeના આાગળ ના ભાગનરોરો બંધ 
કરારો આનરો plungerનરો બહાર કાઢારો. બલૂન 
સસરીંજના સંપૂણ્ક કદનરો આાવરી લરોતારો મારોટારો 
થઈ જશરો!



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. શ્વસન-ક્રિયા એ પણ Boyleના વનયમનું એક ઉદાહરણ છે. જયારે તમે 
શ્વાસ લરો છરો તયારે, ફેફસરાંનું કદ વધતું જાય છે - તેમની અંદરનું દબાણ 
ઘ્ટાડે છે. આ બહારની હવાને ફેફસરાંની અંદર જવા મા્ેટ દબાણ કરે 
છે. જયારે તમે શ્વાસ બહાર કાઢરો છરો તયારે, ફેફસરાંનું કદ ઘ્ેટ છે અને 
તેથી દબાણ વધે છે. આનાથી હવા ફેફસરાંમરાંથી વાતાવરણમરાં બહાર 
નીકળી જાય છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે સસરીંજનરો આગળનરો ભાગ બંધ કરરો અને તેના plungerને 
આગળ કરરો છરો, તયારે સસરીંજની અંદરનું દબાણ વધે છે.

2. આને કારણે બલૂનની અંદરનું દબાણ પણ વધે છે. તેથી, બલૂનનું 
કદ ઘ્ેટ છે. આ Boyleના વનયમને કારણે છે. તે જણાવે છે કે વાયુનું 
દબાણ અને કદ એકબીજાથી વવપરરત હરોય છે.

3. વધુમરાં, જયારે તમે ધીમે ધીમે plunger બહાર ખેંચરો છરો (અને 
આગળનરો ભાગ બંધ છે), તયારે સસરીંજની અંદરનું દબાણ (અને તેથી, 
બલૂનનું) ઘ્ેટ છે. જથેી, બલૂન કદમરાં વવસતરે છે અને લગભગ સમગ્ 
સસરીંજને આવરે છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. એક પીવીસી પાઇપ લરો અને તેને ઇવા શી્ટની વવરુદ્ સખત દબાવરો 

જથેી તે રડસ્ક આકાર કાપી લેશે.
2. તે જ રીતે બે રડસ્ક બનાવરો. આ રડસ્કનરો ઉપયરોગ પાઇપને બંધ કરવા 

મા્ેટ થશે.
3. પીવીસી પાઇપના બંને છેડે રડસ્કને ઠીક કરરો.
4. બીજી પાઇપ લરો અને એક બાજુથી ઝડપથી Eva-શી્ટના ્ુટકડાને 

ધક્રો મારરો.
5. બીજી બાજુથી રડસ્ક ખૂબ ઝડપે દૂર ફેં કાશેે.

આ સરળ અને મનરોરંજક રમકડંુ સુંદર રીતે સંકુળચત હવાની શસ્કતનું 
ઉદાહરણ પૂરંુ પાડે છે. તમારા વમત્રો સાથે મૈત્ીપૂણ્ત યુદ્ કરરો જમેરાં દરેક-
જાણ Boyleના વનયમની સમજથી સશસ્ત આવે.

જરૂરી સામગ્રી

પીવીસી પાઈપારો

ઇવા શીટ

તિષર

દબાણ- કદ સંબંધ

Boyleનારો છનયમ

ઉજા્ત-સંરક્ષણ

AIR GUNAIR GUN
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પીવીસી પાઇપના બંનરો છરોડરો ટ્ડસ્કનરો ઠીક 
કરારો.

તરો જ રીતરો આાવી બરો ટ્ડસ્ક બનાવારો.

આા પછી પીવીસી પાઇપ બંનરો છરોડાથી બંધ 
કરવામાં આાવશરો.

ઇવા શીટની ત્વરદ્ધ સખત પાઇપ દબાવારો 
જરોથી તરો ટ્ડસ્કમાં કાપવામાં આાવરો.
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6

તમરો ઇચારો તરોમ તમારી આરોરગનની સજવટ 
કરી શકારો છારો.

તમારી આરોર ગન તૈયાર છરો . આરોક પાઇપ લારો 
આનરો આરોક બાજુથી િડપી ગત્તમાં પ્ગનરો 
દબાણ કરારો.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. વવવવધ કદના Eva-શી્ટના ્ુટકડા અને વવવવધ પ્રકારની પાઈપરોનરો 
ઉપયરોગ કરરો અને તફાવતને અવલરોકન કરરો.

2. Eva-શી્ટના ્ુટકડાનેે પાઇપમરાં જુદા જુદા થિળરોએ મૂકરો અને તેની 
મહતિમ ગવતમરાં કયા થિાનનું પરરણામ આવે છે તે શરોધરો.

સાવધાની: કરોઈ વયસ્કત અથવા તૂ્ટી શકે એવી વસતુ પર સખત 
મક્્ટરરયલના ્ુટકડાથી માર ના કરવરો જોઈએા. નહીં તરો તેને નુકસાન થઈ 
શકે છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. Eva-શી્ટના ્ુટકડાથી પીવીસી પાઇપ બંને છેડાથી બંધ છે.
2. જયારે તમે પાઇપથી એક ્ુટકડાને દબાણ કરરો છરો, તયારે પાઇપમરાં 

રહેલી હવા સંકરોચાય છે. તેથી, પીવીસી પાઇપની અંદર હવાનું દબાણ 
વધે છે.

3. આને બરોયલસનરો વનયમ કહેવામરાં આવે છે જ ેજણાવે છે કે વાયુનું 
દબાણ તેણે રરોકેલા કદ કરતરાં  વવપરરત પ્રમાણસર હરોય છે (તાપમાન 
અને ગેસનું પ્રમાણ યથાવત આ દરમયાન તે્ટલું જ છે).

4. આનરો અથ્ત એ છે કે જમે જમે વાયુનું પ્રમાણ ઘ્ટતું જાય છે, તેમ પાત્ 
પર દબાણ આવે છે. જયારે પાત્નું કદ અધ્ત થાય છે, તયારે દબાણ 
બમણું થાય છે.

5. આ સંકુળચત હવા બીજી બાજુના Eva-શી્ટના ્ુટકડાને દબાણ કરે છે 
- તેને દૂર સુધી ગરોળીની જમે ફેં કી દે છે!



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. કાગળ અને ગુંદરની મદદથી કાગળની શંકુ બનાવરો. તેને સખત 

બનાવવા મા્ેટ શંકુ પર થરોડી ્ેટપ વળગી.
2. ખાતરી કરરો કે શંકુના આધારનરો વયાસ પીવીસી પાઇપના વયાસની 

બરાબર છે.
3. પાઇપની અંદર શંકુ દાખલ કરરો કે જથેી શંકુનરો એકદમ અંત 

આગળનરો અને ખુલલરો અંત તમારી તરફ ચહેરરો હરોય.
4. સંપૂણ્ત બળથી પાઇપની અંદર ફંૂકરો. કાગળની શંકુ પાઇપમરાંથી ગરોળી 

ખૂબ જ ઝડપે બહાર આવે છે.
5. શંકુની સામે એક અખબાર મૂકરો અને તે તેમરાં છછદ્ બનાવશે.

કાગળનરો ઉપયરોગ કરીને ફ્ટકરો લગાવરો, રદવાલ પર ડા્ટ્ત બરોડ્ત  લ્ટકાવરો 
અને તમારા વમત્રો સાથે આ રમત રમરો!

જરૂરી સામગ્રી

પીવીસી પાઇપ

પરોપર

કટર

ગુંદર

ટરોપ

તિષર

વાયુનારો છનયમ

દબાણ- કદ સંબંધ

Boyleનારો છનયમ

BLOW DARTBLOW DART
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સખત બનાવવા માટરો થારોડી ટરોપ આનરો ગુંદર 
લગાવારો.

પીવીસી પાઇપની આંદર પરોપર શંકુ દાખલ 
કરારો આનરો વધારાના કાગળ કાપારો.

સંપૂણ્ક બળથી પાઇપની આંદર ફંૂકારો.
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કાગળ રારોલ કરીનરો શંકુ બનાવારો.આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.

પાઇપની આંદર શંકુ દાખલ કરારો  કરો  જરોથી 
શંકુનારો  આરોકદમ આંત આાગળનારો આનરો 
ખુલારો આંત તમારી તરફ ચહરો રારો  હારોય.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. નાના લક્ય પર વનણ્તય કરરો. તેનાથી ખૂબ દૂર ઊભા રહરો અને તેને 
ડા્ટ્ત થી ક્હ્ટ કરવાનરો પ્રયાસ કરરો.

2. ધીમે-ધીમે ફંૂક મારવામરાં આવે તરો શું ડા્ટ્ત  કામ કરશે? કેમ?

સાવધાન: આ ડા્ટ્ત નરો ઉપયરોગ કરીને કરોઈ અનય વયસ્કતને મારવાનરો 
પ્રયતન કરશરો નહીં. તે તીક્ણતાને આધારે આંખરો અથવા શરીરના અનય 
ભાગરોને ઇજા પહોંચાડી શકે છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે ફંૂક મારરો છરો, તયારે હવા થરોડી જગયા સુધી મયપારદત હરોય 
છે. ફંૂક મારતી વખતે, પીવીસી પાઇપ (તમારા મોં અને કાગળના શંકુ 
વચ્ે) ની અંદર હવાનું દબાણ વધે છે.

2. આને બરોયલસનરો વનયમ કહેવામરાં આવે છે જ ેજણાવે છે કે વાયુનું 
દબાણ તેણે રરોકેલા કદ કરતરાં  વવપરરત પ્રમાણસર હરોય છે (તાપમાન 
અને ગેસનું પ્રમાણ યથાવત આ દરમયાન તે્ટલું જ છે).

3. આનરો અથ્ત એ છે કે જમે જમે ગેસનું પ્રમાણ ઘ્ટતું જાય છે તેમ તેમ 
દબાણ વધતું જાય છે. જયારે પાત્ કદ અધ્ત થાય છે, તયારે દબાણ 
બમણું થાય છે.

4. આ સંકુળચત હવા કાગળની શંકુને બીજી બાજુથી દબાણ કરે છે - તેને 
દૂર સુધી ગરોળીની જમે ફેં કી દે છે!



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. સખત સ્્ટરો લરો અને તેને કેન્દ્મરાં છછદ્ બનાવવા મા્ેટ ઇવા રડસ્ક દ્ારા 

દબાણ કરરો.
2. સીડી લરો અને ગુંદરનરો ઉપયરોગ કરીને, કેન્દ્મરાં ઇવી રડસ્ક ચોં્ટાડરો.
3. રબર બેન્ડનરો ઉપયરોગ કરીને પેનની બીજી બાજુ એક બલૂન બરાંધરો.
4. ઇવા રડસ્કની અંદર રબર-બેન્ડ સાથે સ્્ટરો દાખલ કરરો. કનેક્શનને 

હવાને ચુસત બનાવવા મા્ેટ થરોડરો ગુંદર લાગુ કરરો.
5. હવે બલૂન ચડાવીઅને તેને જમીન અથવા ્ેટબલ પર મુકી દરો.

રડસ્ક અને અનય રરોબજતિદા પદાથનોમરાંથી કાય્તરત હરોવરરિાફ્ટ બનાવરો.

જરૂરી સામગ્રી

નકામી CD

કડક સ્ારો

બલૂન

ગુંદર

Eva શીટ

રબર બરોન્ડ

તિષર

દબાણ

ઘર્કણ

CD હરોવરરિાફ્ટCD હરોવરરિાફ્ટ
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ઈવા ટ્ડસ્કની આંદર સખત સ્ારો દાખલ 
કરારો. કનરોક્શનનરો હવાયુક્ત બનાવવા માટરો 
ગુંદરનારો ઉપયારોગ કરારો.

રબર બરોન્ડની મદદથી બલૂનનરો સુરસષિત કરારો.સખત સ્ારો લારો આનરો તરોનરો બલૂનમાં દાખલ 
કરારો.

તમારં હારોવરક્ાફ્ટ તૈયાર છરો .

બતાવ્ા પ્રમાણરો કચરારો CD પર ઈવા ટ્ડસ્ક 
ચાંટાડારો.

હારોવરક્ાફ્ટ બનાવવા માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. હરોવરરિાફ્ટ તેમની નીચે હવાની ગાદીબનાવે છે, અને પાણી અને 
જમીન બંને પર ચાલી શકે છે, જનેાથી તેઓ ઉભયજીવી વાહન બને 
છે.

2. હેસલકરોપ્ટરથી વવપરીત, હરોવરરિાફ્ટનરો ઉદે્શ તેને હવામરાં સંપૂણ્તપણે 
ઉડાડવાનરો નથી, પરંતુ ફકત તેની નીચે હવાની ગાદી બનાવવાનું છે, 
જનેા પર તે સરકી શકે. તેથી, તે હેસલકરોપ્ટરની તુલનામરાં ઘણી ઓછી 
શસ્કતનરો ઉપયરોગ કરે છે.

3. છછદ્નું કદ બદલીને જુઓ. શું કરોઈ ફેર પડે છે?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે બલૂનને ચડાવશરો અને હરોવેરરિાફ્ટને મુકશરો, તયારે હવા 
તળળયાના છછદ્મરાંથી છ્ટકી જાય છે.

2. ઓછી ઘર્તણને લીધે - રડસ્ક હવાની ગાદી પર સરળતાથી લસરે છે.
3. એકવાર ફુગગામરાંથી હવા નીકળી ગયા પછી, હરોવરરિાફ્ટ કામ 

કરવાનું બંધ કરે છે અને ફરીથી રરક્ફલની જરૂર પડે છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. આપેલા ્ુટકડાઓનરો ઉપયરોગ કરીને કારનરો આધાર બનાવરો. સ્્ટરોમરાં  

સાઇકલ સપરોક દાખલ કરરો અને વ્ીલસ જોડરો.
2. વચ્ેની સ્્ટરોમરાં બલૂનને હવાચુસત રીતે જોડાવા મા્ેટ રબર બેન્ડનરો 

ઉપયરોગ કરરો.

તમારી પરોતાની રેસસતિગ કાર બનાવરો કે જ ેગવત મેળવવા મા્ેટ હવાના 
દબાણનરો ઉપયરોગ કરે છે. આ રમકડંુ દશપાવે છે કે પવન-ઊજા્ત વડે 
નયૂ્ટનના ત્ીજા વનયમના આધારે વસતુને ગવતમરાં લાવવા મા્ેટ વાપરી 
શકાય છે.

જરૂરી સામગ્રી

હવા સંચાસલત કારહવા સંચાસલત કાર
તિષર

નયુ્ટનનરો ત્ીજો 
વનયમ

ઉજા્ત-સંરક્ષણ

ગવતશસ્કત

દબાણ

Eva-શી્ટના 
્ુટકડાઓ

સખત સ્્ટરો

સાયકલ સપરોક

બલૂન

મરો્ટર

રમકડાનરો પંખરો

રબર બેન્ડ
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બીજ Eva-શીટનાં ટુકડામાં સ્ારો દાખલ કરારો.

સાઇકલ પિારોક પર સ્ારો ચઢાવી દારો.

સાઇકલ પિારોકનરો કારનાં બરોિ માંથી પસાર 
કરારો

સાઇકલ પિારોકનરો મારોટા આનરો નાના પૈડાં માં 
દાખલ કરારો.

બંનરો પૈડાં માટરો આા પ્રમાણરો કરારો આનરો લાલ 
Eva-શીટનારો ટુકડારો જરોડારો.
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43

21

6

સ્ારોની આરોક બાજુઆરો આરોક બલૂન જરોડારો. રબર 
બરોન્ડની મદદથી બલૂનનરો હવાચુસત કરારો.



 

13

15

17

14

16

18

13

15

14

16

ફુગગારો ફુલાવીનરો છારોડી દારો આનરો તમારી રરોસસંગ 
કારનરો દારોડવા દારો.

આાજ રીતરો બીજ પૈડાંઆારોનરો પણ ઉમરોરારો.
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બીજ Eva-શીટનાં ભાગનરો આરોવી રીતરો જરોડારો 
કરો  જરોથી બલૂન આંદર હારોય આનરો સ્ારો બહાર 
હારોય.

બતાવવામાં આાવરો છરો  તરો કરોનદ ભાગનરો ફીટ 
કરીનરો પ્રારંભ કરારો.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. તમારી કારને તમારી પરોતાની રડઝાઇન અને રંગરો આપરો.
2. પૈડરાંનરો આકાર બદલી, તેનાથી તમારી રેસસતિગ કારની ઝડપ અને તેણે 

કાપેલા અંતરમરાં શું ફરક પડે છે તેનું પરીક્ષણ કરરો.
3. કયા ફુગગા મા્ેટ સૌથી વધારે ઝડપ અને અંતર પ્રાપત થાય છે તેના 

પ્રયરોગરો કરી જુઓ. જરૂરી નથી કે જ ેફુગગાથી મહતિમ ઝડપ મળે છે તે 
સૌથી વધારે દૂર જાય.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. ફુગગરો કારની પાછળ હવા ફેં કે છે જ ેકારને આગળ ચલાવે છે.
2. તમારી કારની ગવત મા્ેટ નયુ્ટનનરો ગવતનરો ત્ીજો વનયમ જવાબદાર 

છે: દરેક ક્રિયા મા્ેટ, તેને સમાન પરંતુ વવરુદ્ રદશામરાં એક પ્રવતક્રિયા 
હરોય છે.

3. આ હવા સંચાસલત કારના ક્કસસામરાં, સ્્ટરોમરાંથી નીકળતી હવા એ 
ક્રિયા છે. સમાન બળથી (વવરુદ્ રદશામરાં) કાર સામે દબાણ કરતી 
હવા એ પ્રવતક્રિયા છે. આ પ્રવતક્રિયા બળ કારની આગળની ગવતનું 
કારણ બને છે.

4. જમે તમે ફુગગામરાં હવા ભરરો છરો, તેમ તમે તેને Potential Energy 
પ્રદાન કરરો છરો. જયારે કાર ચાલે છે તયારે ફુગગાની આ ઊજા્ત ગવત 
ઊજા્તમરાં રૂપરાંતરરત થાય છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
બરો્ટલ કેપ, સ્્ટરોનરાં ્ુટકડાઓ, વાયર, મણકા અને કાડ્ત  શી્ટ લરો - ્ટબપાઇન 
બનાવવા મા્ેટ તેનરો ઉપયરોગ કરરો. તેને બરો્ટલ પર ઠીક કરરો, બરો્ટલનરો 
નીચેનરો ભાગ કાપરો. હવે એક મરો્ટી બરો્ટલ લરો અને ઉપરથી કાપી નાખરો, 
અને તેને પાણીથી ભરરો. હવે, નાના બરો્ટલને પાણીમરાં ઉપર અને નીચે 
ખસેડરો અને અવલરોકન કરરો. જયારે અમે બરો્ટલને નીચે ખસેડીએ તયારે 
પંખરો પર ગરોળ કરે છે.

મહારાષ્્ટના એક નાના ગામથી 9 વરષીય દુગપા નામની છરોકરી દ્ારા 
બનાવવામરાં આવેલી, આ બરો્ટલ ્ટબપાઇનછે. વાતપા એવી છે કે એક બપરોરે 
કં્ટાળેલી દુગપાએ આસપાસ પડેલી થરોડી નકામી વસતુઓ ઉપાડી અને 
વવચારવા મરાંડી. અચાનક તેને આ બૉ્ટલ ્ટબપાઈન બનાવવાનરો વવચાર 
ઝબૂકયરો અને તે સાથે જ તેને શાળા અને કરોલેજમરાં ભણવાની બશષયવૃછતિ 
પણ મળી.

જરૂરી સામગ્રી

પલાસસ્ટકની બે 
બરો્ટલરો

જાડા કાગળ

સખત સ્્ટરો

સાયકલ સપરોક

કાતર

્ેટપ

ગુંદર

તિષર

દબાણ

ગવતશસ્કત

બરો્ટલ ્ટબપાઇનબરો્ટલ ્ટબપાઇન
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બારોટલ કરોપમાં છછદ બનાવારો આનરો સખત સ્ારો 
દાખલ કરારો. તરોનરો ગુંદર સાથરો સીલ કરારો.

નાની બારોટલનારો આાધાર કાપારો.
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પાણી માટરો કન્ટરોનર બનાવવા માટરો મારોટી 
બારોટલ કાપારો.

સખત સ્ારોના બીજ નાના ટુકડાની 
આાસપાસ વળગી રહરો વા માટરો પટ્ી પર 
લગભગ 8 ગણારો બનાવારો.

સ્ારોનરો સ્ીપનરો વળગી રહરો વા માટરો ગુંદરનારો 
ઉપયારોગ કરારો.

ટબા્કઇન કંઈક આાના જરોવું દરોખાશરો.
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ટબા્કઈનનારો પંખારો પિારોકમાંથી નીકળી નાં 
જય તરો માટરો પિારોકનાં છરોડાનારો ભાગ થારોડારો 
વળી નાખારો.

ટબા્કઇનનરો પાણીમાં ઉપર આનરો નીચરો ખસરોડારો 
આનરો પંખારો ફરવા લાગશરો.

મારોટી બારોટલનરો પાણીથી ભરારો.

ટરોપનારો ઉપયારોગ કરીનરો સાઇકલ પિારોકનરો 
નાની બારોટલ સાથરો ચાંટાડી દારો. બારોટલ 
ટબા્કઇન તૈયાર છરો .

સાઇકલ પિારોકનાં વળરોલા ભાગનરો 
ટબા્કઈનની સ્ારોમાં દાખલ કરારો.

આરોક સાઇકલ પિારોક લારો આનરો લગભગ 5 
સરો.મી. પછી તરોનરો 90 ટ્ડગ્ીનાં ખૂણરો વાળારો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. શું તમે ્ટર્બાઇનનરો ઉપયરોગ કરીને જનરે્ટર બનાવી શકરો છરો? 
કે્ટલાક ચુંબકને ્ટર્બાઇનથી કનેક્્ટ કરરો અને તેને કરોપર કરોઇલની 
અંદર ફેરવરો.

2. કયા પરવબળરો સ્પવનરની ગતવને અસર કરે છે? તમારે મરો્ટી બરો્ટલ 
અથવા નાની, ્ટર્બાઇનના બ્લેડની સંખ્યા, બ્લેડનું ક્રેત્રફળ, 
વગેરેનરો ઉપયરોગ કરવરો જરોઇએ કે કેમ તે શરોધરો, આ પરવમાણરોને 
ભવન્ન કરીને મરોડેલના વવવવધ સંસ્કરણરો બનાવરો અને જુઓ કે કયરો 
સંયરોજન શ્રેર્ઠ કામ કરે છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે બરો્ટલ નીચે ધકેલી દેવામરાં આવે છે (મરો્ટી બરો્ટલની અંદર), 
બરો્ટલની અંદર પાણી ભરાય છે અને બરો્ટલની હવા ્ટરોચની છછદ્ 
દ્ારા બહાર નીકળવા લાગે છે.

2. જયારે તમે બરો્ટલને પાણીમરાં નીચે ખસેડરો, તયારે તમે પરોતાની ઊજા્ત 
(જ ેતમે ખરોરાકમરાંથી મેળવશરો) નરો ઉપયરોગ કરી રહ્ા છરો.

3. બહાર નીકળતી હવા ્ટબપાઇનના બલેડને ધક્રો મારે છે અને તેને ફરે 
છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ઇનસયુલે્ેટડ કરોપર વાયરને સસરીંજ પર એવી રીતે લપે્ટરો કે જથેી 

મરો્ટાભાગના વાયર સસરીંજની મધયમરાં રહે છે. સસરીંજ પર તારને જોડે-
જોડે રહે તે રીતે લપે્ટરો.

2. ખાતરી કરરો કે તમારી પાસે સસરીંજ પર ઓછામરાં ઓછા 800 વખત 
લપે્ેટલરો વાયર છે.

3. કાતરનરો ઉપયરોગ કરીને વાયરના બંને છેડાથી ઇનસયુલેશન દૂર કરરો 
(તમે ઇનસયુલેશન સળગાવીને પણ દૂર કરી શકરો છરો) અને LEDના બે 
્ટરમતિનલને વાયરના બંને છેડા સાથે જોડરો.

4. સસરીંજની અંદર વનયરોરોરડયમ મેગને્ટ દાખલ કરરો. સસરીંજને હલાવરો 
અને તમે જોશરો કે LED પ્રકાબશત થવા લાગશે!

આ વવશ્વનું સૌથી સરળ જનરે્ટર છે જ ેફકત એક સસરીંજ, કે્ટલાક વાયર 
અને ચુંબકનરો ઉપયરોગ કરીને વીજળી ઉતપન્ન કરે છે! તમારી જાતે વીજળી 
પેદા કરીને LED પ્રકાબશત કરરો.

જરૂરી સામગ્રી

સસરીંજ

તરાંબાનરો તાર

વનયરોરડયવમયમ 
મેગને્ટ

LED

કાતર

તિષર

વીજળી

ચુંબકતવ

ઇલેક્્ટરોમેગનેક્્ટક 
ઇન્ડક્શન

ઊજા્ત-સંરક્ષણ

સસરીંજ જનરે્ટરસસરીંજ જનરે્ટર
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બતાવ્ા પ્રમાણરો બરો ઇવા શીટના ટુકડા માંથી 
સસરીંજ પસાર કરારો.

ઇન્સુલરોટરોડ કારોપર વાયરનરો સસરીંજ પર આરોવી 
રીતરો લપરોટારો કરો  જરોથી મારોટાભાગનારો વાયર 
સસરીંજની મધ્યમાં રહરો  છરો .

5

43

21

6

કાતરનારો ઉપયારોગ કરીનરો વાયરના બંનરો 
છરોડાથી ઇન્સુલરોશન દૂર કરારો.

વાયરના બંનરો છરોડરો LEDના બરો છરોડા જરોડારો.

સસરીંજની આંદર છનયારોટ્ડયમ મરોગ્રોટ મૂકારો 
આનરો તરોનારો ખુલારો છરોડારો બંધ કરારો.

સસરીંજનરો આાગળ-પાછળ હલાવીનરો 
સસરીંજની આંદર ચુંબક ખસરોડારો, LED 
ચમકવા લાગશરો !



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. LED પ્રકાબશત કરવા મા્ેટ જ ેઉજા્તની જરૂર પડે છે, તે ઉજા્ત ક્રાંથી 
આવે છે? તમે સસરરતિજને હલાવવા મા્ેટ જ ેઉજા્ત વાપરી તેમાથી અને 
આ ઉજા્ત તમારામરાં ક્ાથી આવી? તમે જ ેખરોરાક ગ્હણ કરરો છરો 
તેમાથી. અને  ખરોરાકમરાં ઉજા્ત સૂય્તમરાંથી આવે છે. તેથી, સસરીંજ 
જનરે્ટર ખરેખર સૌર જનરે્ટર છે!

2. LED ક્ારે ઝગમગા્ટ કરે છે? જયારે ચુંબક કરોઇલમરાં અંદર જાય 
છે અથવા બહાર આવે છે તયારે? વરોલ્ેટજ બંને કેસરોમરાં ઉતપન્ન થશે 
પરંતુ વરોલ્ેટજની ધ્ુવીયતા બંને ક્કસસાઓમરાં અલગ હશે. રસપ્રદ 
વાત એ છે કે, LEDનરો લરાંબરો છેડરો જયારે ધન-ધ્ુવ સાથે જોડાયેલ 
હરોય તયારે LED પ્રકાશે છે. તે તેનાથી વવપરીત પરરસ્થિતીમરાં ચમકશે 
નહીં (જયારે લરાંબરો છેડરો ઋણ-ધ્ુવ સાથે જોડાયેલ હરોય તયારે). તેથી 
એલઇડી ફકત એક જ કેસ દરવમયાન પ્રકાબશત થશે - કરાં તરો જયારે 
ચુંબક કરોઇલમરાં અંદર જાય છે અથવા જયારે તે બહાર આવે છે.

3. આની તપાસ તમે તારને સસરરતિજના નીચેના ભાગ પર વીં્ટાડીને 
પણ કરી શકરો છરો. પછી જો તમે ચુંબકને હલાવરો છરો, તરો તે તયારે જ 
પ્રકાશશે જયારે ચુંબક LEDના લરાંબા છેડા પર ધન-ધ્ુવ વરોલ્ેટજ 
ઉતપન્ન કરશે. જો તમે સસરીંજની અંદર ચુંબકને વવપરીત રદશામરાં મૂકી 
દરો, તરો LED પ્રકાશમરાં આવશે નહીં.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે પણ, વવધુત-સુવાહક અને ચુંબક - બે મરાંથી કરોઈ એક પણ 
ગવતમરાં હરોય, તયારે સુવાહકની અંદર વરોલ્ેટજ પેદા થાય છે. આને 
Electro-Magnetic Induction કહેવામરાં આવે છે.

2. સસરરતિજ જનરે્ટરનરાં ક્કસસામરાં કરોપરનરો તાર એ વવધુત-સુવાહક છે 
અને સસરરતિજમરાં રહેલરો ચુંબક ગવતમરાં આવે છે.

3. ચુંબકની અમુક ગવત-શસ્કત વવધુત-ઊજા્તમરાં રૂપરાંતરરત થાય છે. જનેે 
લીધે સસરરતિજમરાં ચુંબકની ગવત ધીમી પણ પડી જાય છે.

4. ચુંબકની આ ગવત ના લીધે, તરાંબાના તારમરાં વરોલ્ેટજ ઉતપન્ન થાય છે 
અને LED પ્રકાબશત થાય છે.

5. આપના ઘરરોમરાં જ ેવીજળી આવે છે તે આ જ Electr-Magnetic 
Induction પ્રક્રિયા દ્ારા ઉતપન્ન કરવામરાં આવે છે. 



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

જરૂરી સામગ્રી

એલયુવમવનયમ 
પાઇપ

વનયરોરોરડયમ
ચુંબક

વવરય

વવધુત-ચુંબકીય 
બળ

ચુંબકતવ

Eddy પ્રવાહ

્્ટાનસફરોમ્તસ્ત

ઉજા્ત-સંરક્ષણ

ઉષમા

મેગનેક્્ટક બ્ેકમેગનેક્્ટક બ્ેક

બુલે્ટ-્ે્ટનને કઈ રીતે રરોકવામરાં આવે છે? આ્ટલી વધુ ઝડપે સામાનય 
બ્ેક, જ ેસીધા સંપક્ત  વડે પેદા થતરાં ઘર્તણ પર આધાર રાખે છે, તે પેદા થતી 
પુષ્કળ ગરમીના લીધે ્ંૂટક સમય મરાં નકામી બની જાય. આ કારણસર, 
magnetic brakeનરો ઉપયરોગ કરવામરાં આવે છે. આ પ્રકારની બ્ેક 
્ે્ટનના સંપક્ત મરાં આવયા વવના તેને રરોકે છે. 

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. એલયુવમવનયમ પાઇપ અને વનયરોરડયમ ચુંબક લરો. ચુંબકનરો વયાસ 

લગભગ પાઇપના વયાસ જ્ેટલરો જ હરોવરો જોઈએ. 
2. ચુંબકને પાઇપને ઉપરથી મુકત કરરો અને અવલરોકન કરરો.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. જયારે ચુંબકને પાઇપની ્ટરોચ પરથી છરોડી દેવામરાં આવે છે, તયારે po-
tential energy ચુંબકની ગવતશસ્કતમરાં રૂપરાંતરરત થાય છે. પરંતુ, 
ચુંબક પાઇપમરાંથી ધીમે-ધીમે નીચે પડે છે. તરો આ ઉજા્ત ક્રાં વપરાય 
છે? પાઇપમરાં eddy-પ્રવાહ ગરમી ઉતપન્ન કરે છે અને પાઇપનું 
તાપમાન વધારે છે.

2. થરોડા સમય પછી, ચુંબક એક-સમાન ગવત સાથે નીચે આવે છે. આ 
એ્ટલા મા્ેટ છે કારણ કે જમે જમે ચુંબકની ગવત વધતી જાય છે તેમ, 
eddy-પ્રવાહની અસર વધતી જાય છે. અમુક સમય પછી, ચુંબકીય 
ક્ષેત્ ગુરુતવાકર્તણ બળની સમાન થઈ જાય છે અને આ જ ગવત સાથે 
ચુંબક નીચે આવે છે.

3. એડી પ્રવાહરો ઘણીવાર ્્ટાનસફરોમ્તસ્તમરાં ઉતપન્ન થાય છે, જનેાથી 
વીજળીનરો વયય થાય છે. આનું વનવારણ કરવા ્્ટાનસફરોમ્તર બનાવવા 
મા્ેટ ધાતુના નક્ર ભાગમરાંથી બનાવવાને બદલે, તેને અવાહક પદ 
ચડાવેલ ધાતુની પાતળી રરતિગમરાંથી બનાવવામરાં આવે છે. પાતળી 
પટ્ીને અવાહક ગુંદર દ્ારા અલગ પાડવામરાં આવે છે, જ ેed-

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે ચુંબક પાઇપમરાંથી પસાર થાય, તયારે પાઇપમરાં ચુંબકીય ક્ષેત્ 
બદલાતું રહે છે.

2. ધરી લઈએ કે,  તમે ચુંબકને પાઇપની અંદર મુકરો છરો તયારે ઉતિર ધ્ુવ 
નીચેની તરફ છે.

3. આ બદલાતુ ચુંબકીય ક્ષેત્, eddy-પ્રવાહને ઉતપન્ન કરે છે.
4. આ એડી પ્રવાહરો ચુંબકીય ક્ષેત્ રચે છે, જ ેચુંબકના પતનનરો વવરરોધ કરે 

છે.
5. ચુંબકની નીચેના પાઇપના ભાગમરાં, આ પ્રેરરત eddy-પ્રવાહના 

ચુંબકીય ક્ષેત્ નરો ઉતિર ધ્ુવ ઉપરની રદશામરાં હરોય છે. જ ેચુંબકને 
ઉપરની રદશામરાં અપાકર્તણ બળ લગાવે છે.

6. ચુંબકની ઉપરના પાઇપના ભાગમરાં, આ પ્રેરરત eddy-પ્રવાહના 
ચુંબકીય ક્ષેત્ નરો દબક્ષણ ધ્ુવ નીચેનીની રદશામરાં હરોય છે. જ ેચુંબકને 
ઉપરની રદશામરાં આકરરતિત કરે છે.

7. આ ચુંબકીય આકર્તણ અને પ્રવતકારના પરરણામે, ચુંબક સામાનય 
પતન કરતા વધુ ધીરે-ધીરે પડે છે. ચુંબકને પાઇપના ઉપરના ભાગે 
છરોડ્ા પછી, ખૂબ જ સરળતાથી નીચેના છેડે પકડી શકાય છે.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES
dy-પ્રવાહરોની અસર મયપારદત કરે છે. અને વીજળીનરો વયય ઘ્ટાડે છે.

4. શું ઉતપન્ન eddy-પ્રવાહની માત્ા ચુંબકના દ્વય પર આધાર રાખે છે કે 
પછી ફકત ચુંબકીય ક્ષેત્ પર?



કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. લગભગ 1 ફુ્ટ લાંબી ઇન્સ્યુલે્ટેડ કરોપર વાયર લરો અને વાયરને 
તમારી આંગળી (4-5 વળાંક) ની આસપાસ પવન કરરો જેમ કે દરેક 
બાજુ સીધા વાયરની આસપાસ 4 સે.મી.

2. બંને ગાંઠરો જેમ કે બંને ગાંઠરો એકીકૃત વવરુદ્ધ હરોય છે.
3. એક બાજુથી, કાતરનરો ઉપયરોગ કરીને ઇન્સ્યુલેશનને સંપૂર્ણપણે 

કા scી નાખરો. બીજી બાજુથી, વાયરની ત્રણ બાજુથી ઇન્સ્યુલેશન 
દૂર કરરો. આ બાજુના ચરોથા ભાગમાં તેના પર ઇન્સ્યુલેશન હરોવું 
જરોઈએ. આ ઇન્સ્યુલેશન મરો્ટર મા્ટે બ્રશ અથવા કમ્યુ્ટે્ટરની 
જેમ કાર્ય કરશે જે વચ્ચેના સર્કવ્ટને તરોડી નાખશે.

4. બે સલામતી પવનને ઠીક કરરો જેમ કે એક હકારાત્મક ્ટર્મવનલને 
સ્પર્શે છે અને બીજરો બે્ટરીના નકારાત્મક ્ટર્મવનલને સ્પર્શે છે.

5. સલામતી પવનના રાઉન્ડ લૂપ્સમાં કરોઇલ મૂકરો.
6. બે્ટરીની વચ્ચે એક ચુંબક મૂકરો અને મરો્ટર ફેરવવાનું શરૂ કરશે!

મરો્ટર એ એક ઉપકરણ છે જે વવધુતને યાંત્રવક ઉર્જાામાં રૂપાંતરવત કરે 
છે. તે એ્ટલા સર્વવ્યાપક (ચાહકરો, ઘડવયાળરો, ઇલેક્્્ટરવક વાહનરો, પમ્પ 
વગેરે) છે કે તેમના વવના આપણા જીવનની કલ્પના કરવી મુશ્કેલ છે. 
પણ શું તમે જાતે મરો્ટર બનાવી છે? ચાલરો સરળ કાચા માલનરો ઉપયરોગ 
કરીને વર્કવંગ ડીસી મરો્ટર બનાવીએ!

જરૂરી સામગ્રી

AA બે્ટરી

ચુંબક

તરાંબાનરો તાર

સેફ્ટી વપન

કાતર

તિષર

વીજળી

ચુંબકતવ

્ટરોક્ત

ઇલેક્્ટરોમેગનેક્્ટક 
ઇન્ડક્શન

ફેરાડેનરો વનયમ

ફલેનમતિગનરો ડાબા 
હાથનરો વનયમ

DC મરો્ટરDC મરો્ટર
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1. બંને ગરાંઠરો જમે કે બંને ગરાંઠરો એકીકૃત 
વવરુદ્ હરોય છે.

તમારી આાંગળી (4-5 વળાંક) ની આાસપાસ 
વાયર પવન કરારો કરો  જરોમ કરો  પ્રતરોક બાજુ 
સીધા વાયરના 4 સરો.મી.

બરોટરીના કવરમાં બરો સલામતી મપન દાખલ 
કરારો. સલામતી મપનના ખુલા ભાગમાં 
બરોટરીનરો પિશ્ક કરવારો જરોઈઆરો.

બરોટરી પર ટ્રગં મરોગ્રોટ મૂકારો આનરો મારોટર 
ફરોરવવાનું શરૂ કરશરો!

વાયરની આરોક બાજુથી ઇન્સુલરોશનનરો 
સંપૂણ્કપણરો દૂર કરારો. બીજી બાજુથી, 3 
બાજુઆારોથી ઇન્સુલરોશન દૂર કરારો.

65

43

21

સલામતી મપનના આાંટીઆારોમાં કારોઇલ મૂકારો.



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. ફલેનમતિગના ડાબા હાથના વનયમનરો ઉપયરોગ કરીને મરો્ટરના 
પરરભ્રમણની રદશાની આગાહી કરરો અને તપાસ કરરો કે મરો્ટર ખરેખર 
તે રદશામરાં ફરે છે કે નહીં.

2. આખી મરો્ટરને downંધુંચતિુ કરરો. વવળચત્ રીતે, તે વવરુદ્ રદશામરાં 
ફેરવવાનું શરૂ કરે છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયરાં સુધી વાયર પર ઇનસયુલેશન ન થાય તયરાં સુધી, વત્તમાન 
બે્ટરીથી કરોઇલ સુધી વહેતરો નથી. તેથી તમારે અંતથી ઇનસયુલેશનને 
સે્કપ કરવું પડશે જથેી સરકતિ્ટ પૂણ્ત થઈ શકે.

2. જયારે વત્તમાન વહન કરનારને ચુંબકીય ક્ષેત્મરાં મૂકવામરાં આવે 
છે, તયારે તે એક શસ્કતનરો અનુભવ કરે છે જનેી રદશાની આગાહી 
ફલેનમતિગના ડાબા હાથ દ્ારા કરી શકાય છે. આ બળ ્ટરોક્ત  ઉતપન્ન કરે 
છે જ ેકરોઇલને બે્ટરી ્ટરમતિનલસ સાથે જોડવામરાં આવે તે પછી તેને 
ફેરવવા મા્ેટ જવાબદાર છે.

3. કે્ટલાક ઇનસયુલેશન એક બાજુ બાકી છે કારણ કે કરોઇલના અડધા 
પરરભ્રમણ પછી, પ્રવાહની રદશા વવરુદ્ છે. તેથી, બળની રદશા 
પણ વવપરીત છે. તે સમયે, જો કરોઇલ દ્ારા પ્રવાહનરો પ્રવાહ બંધ 
કરવામરાં આવે તરો તે વધુ સારંુ છે. તેથી, ઇનસયુલેશન વાયર પર અખંડ 
રાખવામરાં આવે છે - પ્રવાહના પ્રવાહને રરોકવા મા્ેટ.

4. પરરભ્રમણ શરૂ કરવા મા્ેટ તમારે કરોઇલને ફફલક કરવું પડશે.

All insulation 
removed

1/3rd insulation 
removed



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

એક ધ્ુવી મરો્ટરએક ધ્ુવી મરો્ટર

કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. સુ્કના માથા પર વનયરોરદમીયમ ચુંબક મૂકરો.
2. બે્ટરીના સકારાતમક ્ટરમતિનલ પર સૂ્કની ્ટરોચ પર ્ટચ કરરો. જમે સૂ્ક 

ચુંબક સાથે જોડાયેલું છે, તે બે્ટરી સાથે વળગી રહેશે.
3. ચુંબકના તળળયે એક પેપરકલીપ જોડરો જથેી તમે તેને ફરતા જોઈ 

શકરો.
4. નકારાતમક ્ટરમતિનલ પર વાયરનરો એક છેડરો મૂકરો અને ચુંબક સુધી 

વાયરના બીજા છેડાને સપશ્ત કરરો.
5. સૂ્ક વધુ ઝડપે ફેરવવાનું શરૂ કરશે. ફરતી ફકલપ એ પંખાના બલેડ 

જવેી લાગશે.

હરોમરોપરો્ર મરો્ટર એ િમે બિાિરી શકરો િે સૌથરી સરળ મરો્ટર છે. િે 
અતરાર સુધરીિરી પહે્રી ઇ્ેક્ટ્્ટક્ મરો્ટર હિરી જિેું તિમમાણ માઈક્ 
ફેરાડેએ 1821 માં ્ંડિિરી રરોર્ ઇન્સસ્ટટ્ુશિમાં કરુું હિું. િમારી 
પરોિાિરી હરોમરોપરો્ર મરો્ટર બિાિરો અિે આ historicalતિહાસસક 
શરોધિે સમજો.

જરૂરી સામગ્રી

AA બે્ટરી

વનયરોરડયવમયમ 
મેગને્ટ

સૂ્ક

ઇલેકક્્ટક વાયર

U-વપન

તિષર

વીજળી

ચુંબકતવ

ઇલેક્્ટરોમેગનેક્્ટક 
ઇન્ડક્શન

ફેરાડેનરો વનયમ

ફલેનમતિગનરો ડાબા 
હાથનરો વનયમ

ઘર્તણ
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1. વનયરોરડયરોવમયમ ચુંબકને સુ્કના માથા પર 
મૂકરો અને બે્ટરીના સકારાતમક ્ટરમતિનલ 
પર સૂ્ક મૂકરો.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. જો તમે ચુંબક vertંધી કરરો છરો તરો પરરભ્રમણની રદશામરાં શું થાય છે?
2. જયારે તમે ચુંબક સાથે વાયરને સપશ્ત કરરો છરો તયારે તમને એક નાની 

સપાક્ત  દેખાય છે? શા મા્ેટ સપાક્ત  થાય છે?
3. હરોમરોપરોલર મરો્ટસ્ત ખૂબ જ બબનકાય્તક્ષમ છે, તેથી તે વયવહારરક 

એસ્પલકેશંસ મા્ેટ અયરોગય છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે વત્તમાન વહન કરોઇલ ચુંબકીય ક્ષેત્મરાં મૂકવામરાં આવે છે, તયારે 
તે એક બળનરો અનુભવ કરે છે.

2. ફલેનમતિગના ડાબા હાથના વનયમ (મેગનેક્્ટક ક્ષેત્ની રદશામરાં આગળની 
આંગળી, કરં્ટની રદશામરાં કેન્દ્ની આંગળી અને અંગૂઠા બળની રદશા 
આપશે) નરો ઉપયરોગ કરીને કરોઇલ પર કાય્ત કરતી આ બળની રદશાની 
આગાહી કરી શકાય છે.

3. વનયરોરોરડવમયમ ચુંબક વીજળીનું સંચાલન કરે છે. તેથી, તે ચુંબકીય 
ક્ષેત્ પેદા કરે છે અને આ ક્કસસામરાં વાહક તરીકે પણ કાય્ત કરે છે.

4. જયારે ઇલેકક્્ટક વાયર ચુંબક સાથે સંપક્ત મરાં હરોય છે, તયારે ચુંબકની 
અંદરની રેરડયલ પ્રવાહ ચુંબકીય ક્ષેત્ની રદશા મા્ેટ કા્ટખૂણે હરોય છે.

5. આનાથી સપશશેણન્દ્ય રદશામરાં ચુંબકીય બળ પરરણમે છે (ફલેનમતિગના 
ડાબા હાથના વનયમ મુજબ). આ બળ ચુંબકને ફેરવે છે.

6. સંપક્ત ના ક્ષેત્ને ઘ્ટાડવા મા્ેટ સુ્ક ચુંબકની વચ્ે મૂકવામરાં આવે છે 
અને તેથી ઘર્તણ થાય છે.

7. ચુંબકની અંદરની તરફની તરફ વહી રહેલરો પ્રવાહ ચુંબકીય ક્ષેત્ની 
સમરાંતર છે અને તેથી કરોઈ સંબંળધત ચુંબકીય બળ હરોતું નથી.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. ઇવા શી્ટનરો ્ુટકડરો (8 સે.મી. x 12 સે.મી.) લરો અને ક્ટરની મદદથી 
ધારની નજીક એક નાનરો ક્ટ બનાવરો. ક્ટ હરોવરો જોઈએ જનેરો અથ્ત એ 
છે કે ક્ટર બીજી બાજુથી બહાર આવવરો જોઈએ.

2. આ ક્ટમરાં આઇસ રિીમ સ્ટીકનરો ્ુટકડરો દાખલ કરરો.
3. બીજી બાજુ ક્ટ દ્ારા બીજુ ંબનાવરો અને આ ક્ટમરાં બે રરતિગ મેગને્ટ 

દાખલ કરરો.
4. એક પેનમરાં એક રરતિગ મેગને્ટ ફી્ટ કરરો. જો પેન પર કાગળનરો ્ુટકડરો 

રરોલ કરી શકરો છરો જો ચુંબક છૂ્ંુટ હરોય.
5. ચુંબકને એવી રીતે ગરોઠવરો કે ઇવા શી્ટ પરના બંને ચુંબક પેન પર 

ચુંબકને આકરરતિત કરશે. જો તેઓ રીપેસલતિગની સ્થિવતમરાં હરોય, તરો 
ઇવા શી્ટમરાં મેગને્ટ બહાર કા ,રો, તેમને 180 by દ્ારા ફેરવરો અને 
તેમને શી્ટમરાં પાછા મૂકરો.

6. પેન પર ચુંબકને એવી રીતે સમાયરોબજત કરરો કે તે આધાર પરના 
ચુંબકની થરોડી પાછળ છે.

7. જો જરૂરી હરોય તરો ચુંબકને થરોડંુક સમાયરોબજત કરરો જથેી પેન હવામરાં 
અ્ટકી જાય.

મેગિેટ્ટક ્ેતિ્ેટશિ એક એિરી પદ્ધતિ છે કે જિેા દ્ારા magnબજ્ેટ્ટિે 
હિામાં સ્થત્ગિ કરિામાં આિે છે જમેાં ચુંબકટીર ક્ેત્રો સસિાર કરોઈ 
સપરો્ટ્ય  િથરી. ચુંબકટીર દળરોિરી ટરિરા હેઠળ પેિ આડટી રહે છે. પરંિુ શું િે 
ખરેખર ચુંબકટીર ્ેતિ્ેટશિ છે?

તિષર

ચુંબકીય ધ્ુવરો

ઉતિર અને દબક્ષણ 
ધ્ુવરો

લેવવ્ેટશન

જરૂરી સામગ્રી

ઇવા શી્ટ

રીંગ મેગને્ટ

પેન

આઇસરિીમ સસ્ટક

ક્ટર

હવામરાં તરતી પેનહવામરાં તરતી પેન
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ટ્રગં મરોગ્રોટમાં પરોન ફીટ કરારો.

આાઇસ ક્ીમ સ્ીક આનરો ટ્રગં મરોગ્રોટ બરો 
સસલટસમાં દાખલ કરારો.

પરોન પર ચુંબકનરો આા રીતરો ગારોઠવારો કરો  તરો 
આાધાર પરના ચુંબકની થારોડી પાછળ છરો .

તમારં લરોત્વટીંગ પરોન સ્રોન્ડ તૈયાર છરો .

ઇવા શીટની બંનરો બાજુ કાપલીઆારો બનાવારો.

ચુંબકનરો વ્વસ્થિત કરારો જરોથી પરોન હવામાં 
આટકી જય.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. જો તમે નજીકથી જોશરો, તરો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રરતિગ 
મેગને્ટની ચાર સપા્ટી હરોય છે પરંતુ ચુંબકમરાં સામાનય રીતે બે ધ્ુવરો 
હરોય છે (ઉતિર અને દબક્ષણ) તરો તે ધ્ુવરોની સ્થિવત શું છે?

2. ચાઇનામરાં ્્ટાનસપરરડ સૌથી ઝડપી વેપારી ્ે્ટન છે. તેની ્ટરોચની 
ઝડપ 430 ક્કમી / કલાક છે. તે કેવી રીતે આ્ટલી ઝડપે હરાંસલ કરે 
છે? તે પા્ટાને સપશ્ત કયપા વવના હવામરાં તરતું રહે છે. આવી ભારે ્ે્ટન 
ચુંબકીય દળરોને લીધે હવામરાં તરતી રહે છે! જાપાન મેગલેવ ્ે્ટનરોનું 
પણ પરીક્ષણ કરી રહ્ું છે, જણેે પરીક્ષણ દરવમયાન, અતયાર સુધીની 
સૌથી વધુ ઝડપે, 600 ક્ક.મી. પ્રવત કલાકની ઝડતી રેકરોડ્ત  કરી છે!

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. ઇવા શી્ટ પર ચુંબક પેનને આગળ આકરરતિત કરે છે પરંતુ સામેની 
આઇસરિીમ લાકડી તેને તેની જગયાએ રાખે છે.

2. ચુંબક વચ્ેનરો ઉપરનરો વવકાર ગુરુતવાકર્તણના બળને સંતુસલત કરે છે 
અને તેને નીચે જતા અ્ટકાવે છે.

3. પરંતુ તે ખરેખર ચુંબકીય લેવવ્ેટશન નથી કારણ કે પેન તેની ્ટરોચ 
પરથી આઇસ રિીમ લાકડી પર સંતુસલત છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ને લીધે 
તે સંપૂણ્તપણે હવામરાં થિછગત નથી. જો તમે આઇસ-રિીમ સ્ટીકને દૂર 
કરરો છરો, તરો તરત જ પેન પડી જાય છે.

4. જયારે તમે પેન ફેરવરો છરો, તયારે તે ્ટીપ પર ઓછા ઘર્તણને કારણે 
લરાંબા સમય સુધી ફરે છે.

↓
↓ Fg

Fm

Gravitational Force

Magnetic Force

↓
↓
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l1

Fg
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MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ઇવા શી્ટનરો એક નાનરો ્ુટકડરો લરો અને તેમરાં એક સખત સ્્ટરો ક્ફસિ 

કરરો. ચુંબક છછદ્ અને સ્્ટરોનરો વયાસ લગભગ સમાન હરોવરો જોઈએ.
2. રરતિગ મેગને્ટને સ્્ટરોમરાં એ રીતે નાખરો કે જથેી બે પાસપાસે ના ચુંબક 

એકબીજાથી અપાકર્તણ પામે.
3. સૌથી ઉપરના ચુંબક પર દેડકાની સસ્ટકર જોડરો.

દેડકા બનાવરો જ ેહવામરાં કૂદી શકે - ચુંબકનરો ઉપયરોગ કરીને! અંહી કરોઈ 
યરાંત્ત્ક સસપ્રતિગની જરૂરી નથી કારણ કે સમાન ધ્ુવરો (ઉતિર-ઉતિર અથવા 
દબક્ષણ-દબક્ષણ) સાથે ચુંબક સસપ્રતિગની જમે કાય્ત કરે છે અને દેડકાને 
ઉપરની તરફ આગળ કૂદાવે છે.

જરૂરી સામગ્રી

રીંગ મેગને્ટ

Eva શી્ટ

સ્્ટરો

તિષર

થિાનરાંતરરત ઉજા્ત

ગવતશસ્કત

ચુંબકીય ધ્ુવ

આકર્તણ અને 
અપાકર્તણ

ઉજા્ત સંરક્ષણ

ચુંબકની સસપ્રતિગ વાળરો દેડકરોચુંબકની સસપ્રતિગ વાળરો દેડકરો
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ઇવા શીટમાં સખત સ્ારો ટ્ફક્ કરારો. ચુંબક ઉમરોરારો કરો  જરોથી તરોઆારો આરોકબીજનરો 
આપાકરષે.

દરોડકાનરો ટારોચનાં ચુંબક સાથરો જરોડારો. તમારારો દરોડકારો તૈયાર છરો !



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

તિચારિા જિેુ

1. જો તમારી પાસે 10 ચુંબક હરોય, તરો તમારે તેમને કેવી રીતે ગરોઠવવા 
જોઈએ કે જથેી દેડકા સૌથી વધુ કૂદી જાય?

2. મરોડેલને વવવવધ ખૂણા પર રાખરો. કયા ખૂણા પર દેડકા સૌથી વધુ 
કૂદકરો લગાવશે?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. ચુંબકને એવી રીતે મૂકવામરાં આવે છે કે ચુંબકના સમાન ધ્ુવરો 
એકબીજા તરફ હરોય છે. તેથી, ચુંબક જયારે નજીક આવે છે તયારે 
એકબીજાને ભગાડે છે.

2. આખી રચના કંઈક અંશે સસપ્રતિગની જમે વતશે છે. જયારે તમે ચુંબકને 
નજીક લાવશરો, તયારે તમારે તેમને એકસાથે રાખવા મા્ેટ બળ લગાવું 
પડે છે.

3. ચુંબકને નજીક લાવવામરાં તમારા દ્ારા કરવામરાં આવેલ કાય્ત 
થિાનરાંતરરત ઉજા્ત તરીકે સંગ્ક્હત થાય છે. ચુંબકને મુકત કરવા પર, 
આ ઉજા્તનું ગવત-ઉજા્તમરાં રૂપરાંતર થાય છે અને દેડકરો કૂદકરો મારે છે!



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. પેપરકલીપ પર દરોરરો બરાંધરો. પતંગરો વચ્ે કાગળની ફકલપ લગાવરો 

અને ગુંદરનરો ઉપયરોગ કરીને તેમરાં જોડરો.
2. MDF ્ુટકડાઓનરો ઉપયરોગ કરીને એક સ્ેટન્ડ બનાવરો. ્ટરોચ પરના 

છછદ્મરાં ચુંબકને ઠીક કરરો.
3. પતંગને દરોરાથી લરો અને દરોરાનરો એક છેડરો નાના સ્ેટન્ડ સાથે બરાંધી દરો.
4. ચુંબક સાથે પતંગ સાથે બીજો છેડરો લગાવરો. દરોરીની લંબાઈને 

વયવસ્થિત કરરો કે જથેી ચુંબક અને પતંગની વચ્ે એક નાનરો અંતર 
હરોય. પતંગ હવામરાં તરતરો લાગશે!

તમે ક્ારેય રૂમની અંદર પતંગ ઉડાવયરો છે? આ કાગળનરો પતંગ કરોઈ 
પણ પ્રકારની સહાય વવના એક જગયાએ હવામરાં રહેવા લાગે છે. આ કેવી 
રીતે શક્ છે?

જરૂરી સામગ્રી

ચુંબક

દરોરી

ઇવા શી્ટ

ણખલલી

U-વપન

તિષર

ચુંબકતવ

ચુંબકીય પતંગચુંબકીય પતંગ
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બતાવ્ા પ્રમાણરો મારોટા સ્રોન્ડના છછદમાં 
ચુંબકનરો ઠીક કરારો.

આાનરો આાધાર પર પણ જરોડારો.

નાના ભાગમાં સાંધા પણ ઉમરોરારો.સ્રોન્ડ જરોડારો.

શીટમાંથી ટુકડાઆારો નીકળારો.આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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નાના સ્રોન્ડમાં છછદ સાથરો થ્રોડ બાંધારો.બતાવ્ા પ્રમાણરો પતંગની વચ્રો કાગળની 
ક્લિપ વળગી.

આરોક કાગળની ક્લિપ લારો આનરો તરોનરો દારોરારો 
બાંધી દારો.

પતંગ કાપીનરો તરોમનરો કરોનદથી જરોડીનરો છારોડી દારો.

જરો પતંગ આાપવામાં આાવી છરો  તરો લારોજરો જરૂરી હારોય તારો ગુંદરની મદદથી ચુંબકનરો 
જરોડવું.
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WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. પતંગની અંદર નાખેલી પેપરકલીપ લાકડીની ્ટરોચ પર ચુંબક દ્ારા 
ખેંચાય છે.

2. દરોરીની લંબાઈ આ રીતે ગરોઠવવામરાં આવે છે કે પતંગ ચુંબકને 
સપશ્તતરો નથી અને તે જ સમયે, તે ્ટરોચ પર ચુંબક દ્ારા આકરપાય છે. 
જો ચુંબક અને પતંગ વચ્ે અંતર વધે, તરો પતંગ જમીન પર પડી જશે.

3. આ સ્થિવતમરાં પતંગ હવામરાં તરતરો રહે છે.



MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ત્ત્કરોણાકાર વપ્રઝમને EVA શી્ટના ત્ત્કરોણ છછદ્મરાં ઉમેરરો.
2. આને લરાંબા નળાકારમરાં ઉમેરરો.
3. બીજી બાજુ પણ બીજી EVA શી્ટ (ત્ત્કરોણાકાર છછદ્રો સાથે) જોડરો.
4. આમરાં મરો્ંુટ નળાકાર ઉમેરરો.

કેસલડરોસ્કરોપ એ એક અદ્ભુત રમકડંુ છે જમેરાં પ્રકાશના પરીવત્તનથી 
આકર્તક આકૃવતઑ બનાવી શકરો છરો. 

જરૂરી સામગ્રી

તિષર

પરીવત્તન

અરીસરો

કેસલડરોસ્કરોપકેસલડરોસ્કરોપ

પુઠાનું નળાકાર 

અરીસાનું  વપ્રઝમ

ઇવા શી્ટ

રંગીન ્ુટકડાઓ



 

1

3

5

2

4

6

કરો છલડારોસ્કારોપ પૂણ્ક કરવા માટરો મણકા ભરરોલું 
બારોક્ ઉમરોરારો.

આામાં મારોટંુ નળાકાર ઉમરોરારો.

આાનરો લાંબા નળાકારમાં ઉમરોરારો.ત્તકારોણાકાર મપ્રિમનરો EVA શીટના ત્તકારોણ 
છછદમાં ઉમરોરારો.

બીજી બાજુ પણ બીજી EVA શીટ 
(ત્તકારોણાકાર છછદારો સાથરો) જરોડારો.
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MECHANICAL HULA HOOPMECHANICAL HULA HOOP
LEARNINGS

Torque
Weight
Friction

This is a very counter-intuitive model which defies gravity. 
The card sheet disc looks like Saturn rings when it rotates

WHAT TO DO?
1. Attach the toy motor terminals to a 9-volt battery. 
2. Make two diametrically opposite holes (using scissors) 
on the ball to pass a stiff straw though it. You can also use 
an empty pen refill for this.
3. Attach this straw (with the ball) on the shaft of a toy 
motor. 
4. Cut an annular disc from card paper such that it passes 
through the ball easily. 
5. Spin the ball by switching on the motor. Hold the disc on 
the ball loosely and the disc will start spinning too. o
6. On leaving the disc, it will still keep spinning and look 
like Saturn rings on the ball. Even on inverting the spinning 

MATERIALS  RE-
QUIRED

Toy motor
Plastic ball
Card paper
Battery
Scissors
Stiff Straw

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. બરો્ટલને પાણીથી ભરરો અને દૂધના થરોડા ્ટીપરાં ઉમેરરો.
2. ધૂપથી ખાલી ભાગ ભરવા મા્ેટ કે્ટલીક અગરબતિી બાળી લરો અને 

બરો્ટલમરાં નરાંખરો.
3. પાણીની સપા્ટી તરફ લેસર પરોઇન્ટર રાખરો. તમે જોશરો કે થરોડરો 

પ્રકાશ પાણીમરાં વરિીભવન પામે છે જયારે બીજો થરોડરોક પરરવરતતિત 
થઈને હવામરાં જાય છે.

4. ધીરે ધીરે પ્રકાશનરો કરોણમરાં વધારરો. થરોડા સમય પછી, તમે જોશરો કે 
બધા જ પ્રકાશનું પાણીમરાંથી પરીવત્તન થાય છે.

5. હવે ્ેટપ કાઢીને બાજુનું છછદ્ ખરોલરો. બા્ટલીમરાંથી પાણી બહાર 
આવવાનું શરૂ થઈ જશે. ખાતરી કરરો કે બરો્ટલનું ઢાકણું ખુલલું છે 
નહીં તરો પાણી બહાર આવવાનું બંધ થઈ જાય છે (શા મા્ેટ?).

6. અંધકાર વાળા ઓરડની અંદર છછદ્ તરફ લેસર પરોઇં્ટરથી પ્રકાશ 
નાખરો.

7. તમે જોશરો કે લેસર બીમ સીધુ જવાને બદલે પાણીની અંદર વળી જાય 
છે.

સામાન્ય રીતરો પ્રકાશ સીધી રરોખામાં પ્રવાસ કરરો છરો  પરંતુ સંપૂણ્ક 
આાંતટ્રક પરીવત્કન સાથરો, તમરો પ્રકાશનરો વાંકાચુકા રસતાઆારો પર પણ 
પસાર કરી શકારો છારો. વળાંકવાળા માગ્કથી પસાર થતી વખતરો ઘણી 
વખત પ્રકાશનું પરીવત્કન થાય છરો .

તિષર

પરીવત્તન

વરિીભવન

આંતરરક પરીવત્તન

જરૂરી સામગ્રી

પાણીની બરો્ટલ

લેસર પરોઇં્ટર

દૂધ

અગરબતિી

મેચસસ્ટસિ

આંતરરક પરીવત્તનઆંતરરક પરીવત્તન
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આા છછદમાંથી પાણી છારોડારો. આા છછદ માંથી 
લરોસરનારો પ્રકાશ નાખારો આનરો પ્રકાશનું 
વક્ીભવન જુઆારો.

બારોટલમાં છછદ બનાવારો.

જાં સુધી તરો પાણીમાં પાછંુ પરીવત્કન ન 
થાય તાં સુધી લરોસર લાઇટનરો નમાવાનું 
ચાલુ રાખારો.

આરોક લરોસર લારો આનરો તરોનરો પાણીમાંથી 
ધુમાડામાં પસાર કરારો.

અગરબતિીના ધૂમાડાથી બારોટલની બાકીની 
જગયા ભરારો.

આરોક બારોટલ પાણી લારો આનરો દૂધના થારોડા ટીપાં 
ઉમરોરારો.

65

43

21



WHAT’S GOING ON?

1. To understand the working of this toy, let’s first under-
stand how a hula hoop works. What makes a hula-hoop spin 
around a person’s waist? 
2. When you rotate the hula loop, you exert an upward force 
(from the hips) and another force which keeps it rotating. 
3. Friction between the hoop and your clothes slows the 
hoop down. But it is friction which also helps to keep the 
hula-hoop up on your body while gravity pulls it down.
4. In case of our mechanical hula hoop, your waist motion 
is replaced by the spinning motor which hits the paper disc 
and provide the necessary force to spin it and supposedly 
defy gravity.

EXPLORE

1. Decorate the ball and discs such that they actually look 
like Saturn and its rings.
2. Try with different shapes of rings. The hole also doesn’t 
have to be circular. Try with a square hole instead.

NOTESNOTES
વૈજ્ાવનક વવશલેરણ

1. આ આંતરરક પરીવત્તનને કારણે થાય છે. માધયમની અંદર પ્રકાશનું 
સપા્ટી પરથી સંપૂણ્ત પરીવત્તન માધયમની અંદર પાછંુ થઈ જાય છે.

2. સામાનય રીતે, જયારે પ્રકાશ બે પારદશ્તક માધયમરો, જમે કે પાણી અને 
હવા વચ્ેની સપા્ટી પર આપત થાય છે, તયારે બીમનરો એક ભાગ 
પરીવત્તન થાય છે અને બીજો ભાગ વરિીભવન પામે છે અને બીજા 
માધયમમરાં જાય છે.

3. જો પ્રથમ માધયમ નરો વરિીભવનરાંક બીજા માધયમની સરખામણીએ 
વધારે હરોય, તરો પ્રકાશ લંબથી દૂર વળરાંક લે છે.

4. જમે જમે આપાત કરોણ વધે છે, તેમ તેમ આ વરિીભવન પામતું 
પ્રકાશનું ક્કરણ સપા્ટીની નજીક આવતું જાય છે. 

5. દૂધ અને ધુમાડરો હરોવાથી તમે પ્રકાશનરો માગ્ત જોઈ શકરો છરો.



1. બે ખાલી પારદશ્તક કાચના પાત્ લરો. પ્રથમ પાત્ની નીચે એક સસક્રો 
અને બીજા પાત્ની અંદર બીજો સસક્રો મૂકરો.

2. બંને પાત્ પાણી રેડવાનું શરૂ કરરો અને બાજુથી સસક્રો જુઓ.
3. તમે જોશરો કે પ્રથમ પાત્ની નીચેનરો સસક્રો અદૃશય થઈ જશે પરંતુ તમે 

હજી પણ બીજા પાત્ની અંદરનરો સસક્રો જોઈ શકરો છરો.

ફકત પાણીનરો ઉપયરોગ કરીને સસક્રો અદૃશય થઈ જાય છે! 

જરૂરી સામગ્રી

સસક્રો

કાચનરો ગલાસ

તિષર

વરિીભવન

વરિીભવનરાંક

ગાયબ થઈ જતરો સસક્રોગાયબ થઈ જતરો સસક્રો

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
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કાચની આંદરનારો સસકારો હજી દરોખાશરો.

પ્રથમ પાત્માં પાણી રરોડારો.

બીજ પાત્ની આંદર બીજરો સસકારો મૂકારો.પ્રથમ પાત્ની નીચરો આરોક સસકારો મૂકારો

સરોટઆપ આાના જરોવારો દરોખાશરો.
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બીજ પાત્માં પાણી રરોડારો આનરો પાત્ની 
નીચરોનારો સસકારો આદૃશય થઈ જશરો.



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. આ સસક્રો બંને ક્કસસામરાં કાચની ્ટરોચ પરથી દેખાશે. જયારે તમે 
બાજુથી સસક્રો જોશરો તયારે સસક્રો અદૃશય થઈ જાય છે.

2. ફરીથી એ જ પ્રયરોગનું પુનરાવત્તન કરરો. પરંતુ આ સમયે, તેને કાચની 
નીચે મૂકતા પહેલા સસક્ા પર થરોડંુ પાણી રેડરો. શું સસક્રો હવે અદૃશય 
થઈ જાય છે?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. આ પ્રકાશના વરિીભવનને કારણે થઈ રહ્ું છે. પ્રથમ ક્કસસામરાં (જયારે 
સસક્રો પાત્ની નીચે હરોય છે), તયારે પ્રકાશ હવામરાંથી પાણીની અંદર 
દાખલ થાય છે.  કારણ કે સસક્રો પાત્ની નીચે છે, પ્રકાશ કાચમરાંથી 
પસાર થઈને સસક્ા પર પડે છે. તયાથી પરાવત્તન પામી પાછરો કાચ-
પાણી અને હવામરાં આવે છે અને અંતે તે આપણી આંખરો સુધી પહોંચે 
છે. 

2. હવાનું વરિીભવનરાંક કાચ કરતા ઓછંુ છે, તેથી પ્રકાશ મરો્ટા ખૂણા પર 
વળે છે અને પાત્ની ઉપરથી (લગભગ) ઉપરના ભાગ પરથી બહાર 
આવે છે.

3. બીજા ક્કસસામરાં, પ્રકાશ આપણી આંખરો સુધી પહોંચવા મા્ેટ 
પાણીમરાંથી સસક્ા પર અને તયાથી હવામરાં પાછંુ જવું પડે છે. અંહી, 
પ્રમાણમરાં નાના કરોણ પર પ્રકાશનું પરાવત્તન થાય છે અને તમે પાત્ની 
બાજુએથી સસક્રો જોઈ શકરો છરો.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. કાચનરાં બે પાત્ લરો અને તેમરાંના એકને પાણીથી ભરરો અને બીજો 

તેલથી ભરરો.
2. એક ્ેટસ્ટ-ટ્ુબ લરો અને તેને પાણીના પાત્મરાં સંપૂણ્તપણે ડૂબાડરો. 

તમે પાણીની અંદર ્ેટસ્ટ ટ્ુબને સપષ્ટ રીતે જોઈ શકશરો.
3. હવે તેલમરાં બીજી ્ેટસ્ટ ટ્ુબ ડૂબાડરો. તમે જોશરો કે એકવાર તેલ ્ેટસ્ટ 

ટ્ુબ ભરી લે, પછી તે અચાનક અદૃશય થઈ જશે!

કે્ટલાક તેલનરો ઉપયરોગ કરીને તમે કાચની ્ેટસ્ટ ટ્ુબને અદૃશય કરી 
શકરો છરો. ્ેટસ્ટ ટ્ુબ પાણીમરાં સપષ્ટ રૂપે જોઈ શકાય છે. પરંતુ જયારે તેને 
તેલમરાં ડૂબડવરાં આવે છે તયારે તે સંપૂણ્તપણે અદૃશય થઈ જાય છે.

જરૂરી સામગ્રી

્ેટસ્ટ ટ્ુબસ

મકાઈ તેલ

કાચનું પાત્

તિષર

વરિીભવનરાંક

પ્રવતબબતિબ

જાદુઇ કાચની ટ્ુબજાદુઇ કાચની ટ્ુબ



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. કાચની કે્ટલીક બા્ટલીઓ / બરણી લરો અને તેને ઇં્ટનરો ઉપયરોગ 
કરીને નાના ્ુટકડા કરી નાખરો (સાવચેતી: કાચનરાં ્ુટકડા કરવા મરો્ટી 
વયસ્કતની મદદ લરો). હવે કાગળ પર કંઈક લખરો અને કાગળને તળળયે 
મૂકી દરો. કાગળની ્ટરોચ પર કાચનરાં ્ુટકડા મૂકરો. તમે લેખન જોઈ 
શકશરો નહીં. હવે કન્ેટનરમરાં તેલ નાખરો અને લેખન જાદુઈ રૂપે દેખાશે!

2. આ ક્કસસામરાં, તેલનું વરિીભવનરાંક કાચની ્ેટસ્ટ ટ્ુબની સમાન છે. 
જો વસતુ તેના કરતા વધારે વરિીભવનરાંક ધરાવતા પ્રવાહીમરાં ડૂબી 
જાય તરો પણ તે દૃશયમાન હશે?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. સામાનય રીતે, તમે બે કારણરોસર પારદશ્તક પદાથ્તને જોઈ શકરો છરો: 
પરીવત્તન અને વરિીભવન .

2. પારદશ્તક વસતુની સપા્ટીથી પ્રકાશનું પરીવત્તન વડે સપા્ટી જોઈ 
શકાય છે.

3. વરિીભવનને લીધે, વસતુમરાંથી પસાર થતરો પ્રકાશ વળરાંક લે છે.
4. પરીવત્તન અને વરિીભવન, બંને સપા્ટી પરના વરિીભવનરાંકમરાં 

તફાવતને કારણે થાય છે.
5. જો વરિીભવનરાંકમરાં કરોઈ તફાવત ન હરોય, તરો તયરાં કરોઈ પરીવત્તન અને 

વરિીભવન થતરાં નથી અને તમને કરોઈ વસતુ દેખાશે નહીં. 
6. તમે પાણીના પાત્ની અંદર ્ેટસ્ટ ટ્ુબને સપષ્ટ રીતે જોઈ શકરો છરો 

કારણ કે પાણી અને કાચનું વરિીભવનરાંક અલગ છે.
7. બીજા ક્કસસામરાં, તેલ અને કાચનું વરિીભવનરાંક (લગભગ) સમાન છે. 

તેથી, તમે તેલમરાં કાચની વસતુઓ જોઈ શકતા નથી.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ગુંદરનરો ઉપયરોગ કરીને પરોપ્ટ અને પરાંજરાનરાં ળચત્રો ચોં્ટાડરો, તેમની 

વચ્ે સખત સ્્ટરો લગાડરો.
2. પીવીસી પાઇપમરાં બે કાણરાં બનાવરો જથેી કરીને તેમરાંથી દરોરી પસાર 

થઈ શકે.
3. સાઇકલ સપરોક થી બનાવેલ ધનુર પર દરોરી બરાંધરો અને રબર સ્ટરોપસ્ત 

ઉમેરરો. તેને પીવીસી પાઇપના છછદ્રો મરાંથી નીકાળરો.
4. દરોરી ને આં્ટી મારી લાકડી જોડે આકૃવતમરાં બતાવયા પ્રમાણે બરાંધરો.
5. હવે એક હાથથી પીવીસી પાઇપ પકડી રાખરો અને બીજા હાથથી 

સાઇકલ સપરોકના ધનુરને આગળ ખસેડરો.
6. સખત સ્્ટરો ખૂબ ઝડપથી ફરે છે અને તમે પક્ષી ને પરાંજરામરાં જોશરો!

બંને તરફ લાગેગા ળચત્રો વાળા કાગળને લાકડી વડે જોડેલું છે. જયારે તે 
લાકડીને ગરોળ ફેરવવામરાં આવે છે તયારે બંને ળચત્રો એક સાથે ભળી જાય 
છે. આ ઉપકરણને thaumatrope કહેવામરાં આવે છે જ ે19 મી સદીમરાં 
્ેટસલવવઝનના યુગ પહેલા ખૂબ જ લરોકવપ્રય હતું.

જરૂરી સામગ્રી

પક્ષી અને પરાંજરાના 
સ્ટીકરરો

પીવીસી પાઇપ

સખત સ્્ટરો

દરોરી

પરાંજરાની અંદર પક્ષીપરાંજરાની અંદર પક્ષી
તિષર

પ્રકાશ-વવજ્ાન



સ્ારોનરો મદદ થી દારોરી PVC પાઇપમાંથી કાઢારો. 
દારોરીનરો સ્ારોની આાસપાસ લપરોટારો આનરો સ્ારોનરો 
પીવીસી પાઇપની આંદર મૂકારો.

પષિી આનરો પાંજરાના સ્ીકરનરો મધ્યમાં આરોક 
સખત સ્ારો ની બંનરો બાજુ જરોડારો.

પીવીસી પાઇપ દ્ારા દારોરી પસાર કરારો આનરો 
વાયર ધનુરના બીજ હૂક પર દારોરી બાંધારો.

ધનુરમાં રબર સ્ારોપર ઉમરોરારો

આાપરોલા મારોટા પાઇપની બંનરો બાજુ છછદારો 
બનાવવાથી પ્રારંભ કરારો.

સાઇકલ પિારોક થી બનાવરોલ ધનુર પર દારોરી 
બાંધારો

65

43

21



 

પીવીસી પાઇપ પકડારો આનરો સાઇકલ પિારોકના 
ધનુરનરો આાગળ આનરો પાછળ ખસરોડારો. તમરો 
પષિી નરો પાંજરામાં પુરાયરોલું જરોશારો.

તમારં રમકડંુ તૈયાર છરો .

87



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. અનય ળચત્રો સાથે પણ પ્રયાસ કરરો.
2. thaumatrope ગરોળાકાર અથવા લંબચરોરસ હરોવું જરૂરી નથી. 

વવવવધ આકારરો સાથે પ્રયરોગ.
3. રંગીન કાગળ રસપ્રદ અસરરો પણ બનાવે છે. 

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. આ પ્રયરોગમરાં બે ળચત્રો એકબીજામરાં ભળી જાય છે કારણ કે જયારે 
તમે કરોઈ ળચત્ જુઓ છરો, તયારે તે એક સેકંડના આશરે 25 મરાં ભાગ 
(1/25) સુધી તમારા માનસ-પટ્મરાં રહે.

2. આ ઘ્ટના દ્ભષ્ટની persistence કહેવામરાં આવે છે. આથી જ તમે 
જયારે બંને ળચત્રોને સ્સપન કરરો છરો તયારે તમે પરાંજરામરાં પક્ષી જોઈ શકરો 
છરો.

3. પહેલરાં લરોકરો આ જ  સરળ પદ્વત - thaumatrope વડે 
ચલળચત્રોનરો આનંદ માણતા હતા.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. લંબાઈમરાં 6 સે.મી. અને વયાસ 1.5 સે.મી ની પીવીસી પાઇપ લરો.
2. પાઇપના છેડે વવવવધ રંગ (કાળા અને લાલ) ના ્ેટપના બે નાના 

્ુટકડાઓ ચોં્ટાડરો.
3. પીવીસી પાઇપને સપા્ટ સપા્ટી પર રાખરો (ફલરોર અથવા મરો્ટા 

્ેટબલ). પાઇપના એક છેડરોથી પાઇપ ફેરવરો, અને તમે ફકત એક જ 
રંગની ચાર પટ્ીઓ જોશરો.

પાઇપ પર બે ્ેટપ હરોવા છતરાં, જયારે તમે તેને ફેરવરો તયારે તમને વવળચત્ 
રીતે ફકત એક જ રંગ દેખાય છે!

જરૂરી સામગ્રી

પીવીસી પાઇપ

રંગીન ્ેટપ્સ

તિષર

વતુ્તળનું ફરવું

ગવત

PIPE STROBOSCOPEPIPE STROBOSCOPE



 

1

3

5

2

4

6

આા બીજી બાજુ માટરો પણ કરારો. તમરો શું 
જરોશારો?

1. તમે ફકત એક જ રંગની ચાર પટ્ીઓ 
જોશરો.

1. પીવીસી પાઇપને સપા્ટ સપા્ટી પર રાખરો 
(ફલરોર અથવા મરો્ટા ્ેટબલ). પાઇપના એક 
છેડરોથી પાઇપ ફેરવરો.

ટરોપ ટુકડાઆારો ખૂબ મારોટા ન હારોવા જરોઈઆરો.

6 સરોમી પીવીસી પાઇપ લારો આનરો બતાવ્ા 
પ્રમાણરો બંનરો છરોડરો બરો આલગ આલગ રંગીન ટરોપ 
ચાંટાડારો.

તમારરો આા પ્રવૃત્તિ માટરો આા સામગ્ીની જરૂર 
પડશરો.
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NOTES

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જો તમે કાળા છેડેથી ફેરવરો છે તયારે તમને કાળરો રંગ દેખાશે. જો તમે 
તેને લાલ છેડેથી ફેરવરો છરો, તરો તમે ફરતી વખતે પર લાલ રંગ જોશરો.

2. આવું થાય છે કારણ કે પીવીસી પાઇપ ગરોળ-ગરોળ ફરે છે અને 
પરોતાની ધુરી પર પણ ફરતી હરોય છે.

3. એક છેડે, પરરભ્રમણ અને ધરરભ્રમણની ગવત જુદી જુદી રદશામરાં હરોય 
છે (જ ેછેડાથી તમે ગરોળ ફેરવરો છરો). પરરણામે, કુલ ગવત ઓછી છે 
અને તમે તે ચરોક્સ રંગ જોઈ શકરો છરો.

4. બીજા છેડે, બંને ગવત એક જ રદશામરાં છે. તેથી, કુલ ગવત વધારે છે 
અને તમે બીજો રંગ જોઈ શકતા નથી.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ગુંદરનરો ઉપયરોગ કરીને CD પર પે્ટન્તની નપ્રતિ્્ટસ લગાવરો.
2. CDના મધયભાગના છછદ્મરાં લખરો્ટીને લગાવરો.
3. સીડી હવે લખરો્ટી પર ફેરવી શકે છે. તેને સરળ સપા્ટી પર સ્સપન 

કરરો. CD પરની પે્ટન્ત અવલરોકન કરરો.
4. જુદા જુદા પે્ટન્ત મા્ેટ પ્રયરોગ કરરો.

CD વચ્ે લગાવેલી લખરો્ટીને ફેરવરો અને જુદી જુદી પે્ટન્ત બનતી જુઓ.

જરૂરી સામગ્રી

CD

વવવવધ પે્ટન્તની 
વપ્રન્ટ

લખરો્ટી

ગુંદર

તિષર

સ્્ટરોબરોસ્કરોવપક 
અસર
 
ઘર્તણ

CD STROBOSCOPECD STROBOSCOPE



 

તરો આાના જરોવું કંઈક દરોખાશરો.બતાવ્ા પ્રમાણરો પરોટન્કમાં આરોક નાનારો છછદ 
કાપારો.

CD હવરો લખરો્ટી પર ફરી શકરો  છરો . તરોનરો સપાટ 
આનરો લીસી સપાટી પર સ્પિન કરારો ..

CD પર પરોટન્ક ચાંટાડારો.CD પર ગુંદર લાગુ કરારો.
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સરીડટીિા મધરભાગિા ત્છદ્રમાં લખરો્ટીિે 
ચોં્ટાડરો. આ બધરી પે્ટિ્ય મા્ેટ કરરો.



NOTES

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. કે્ટલાક બબતિદુઓ clockwise રદશામરાં અને કે્ટલાક anti-clock-
wise તરફ ફરતા દેખાશે. અને જો તમે તેને જોતા રહરો, તરો બબતિદુઓ 
પણ સમય સાથે રદશા બદલી દેશે.

2. આ સ્્ટરોબરોસ્કરોવપક અસરને કારણે છે. તે એક દ્ભષ્ટની ઘ્ટના છે જ ે
તયારે બને છે જયારે થિળરાંતર કરતી વસતુની સતત ગવતને વચ્ે-વચ્ 
્ંૂટકા અંતરાળ પછી જોવામરાં આવે.

3. આપણી આંખરો દ્ારા લેવામરાં આવેલી છબીઓની ઝડપ, પ્રકાશ કઈ 
ગવત થી ઝબુકે છે તેના પર રહેલરો છે. આને કારણે, ક્ારેક ગવતમાન 
પદાથનો પણ સ્થિર દેખાશે.



NOTES
તિચારિા જિેુ

1. સ્્ટરોબરોસ્કરોવપક અસરને કારણે ફરતી મશીનરી સાથે કાય્તથિળરોમરાં 
અસુરબક્ષત પરરસ્થિવતઓ થઈ શકે છે.

2. જો ઝડપી ફરતી મશીનરી અથવા ફરતા ભાગરોની આવત્તન પ્રકાશ 
મરોડ્ુલેશનની આવત્તન (અથવા આવત્તનના ગુણરાંક) સાથે સુસંગત 
હરોય, તરો મશીનરી સ્થિર હરોઈ શકે છે, સંભવવત જોખમી પરરસ્થિવતઓ 
તરફ દરોરી જાય છે.

3. ભ્રમણાને કારણે કે સ્્ટરોબરોસ્કરોવપક અસર મૂનવતિગ મશીનરીને આપી 
શકે છે, એવી સલાહ આપવામરાં આવે છે કે સસતિગલ-ફેઝ લાઇટ્ટતિગ 
્ટાળવી જોઈએ.

4. ઉદાહરણ તરીકે, ફેક્ટરી કે જ ેમૂળભૂત લાઇટ્ટતિગ સાથેના સસતિગલ-
ફેઝ સપલાયથી પ્રગ્ટાવવામરાં આવે છે તેમરાં 100 અથવા 120 હ્્ટઝ્ત 
(દેશના આધારે, યુરરોપમરાં 50 હ્્ટઝ્ત x 2, યુએસમરાં 60 હ્્ટઝ્ત x 2, 
નજીવા આવત્તનની બમણી) ફફલકર હશે. .

5. તેથી, કરોઈપણ મશીનરી 50 અથવા 60 હ્્ટઝ્ત (3000–3600 
આરપીએમ) ના ગુણરાંકમરાં ફરતી હરોય તેવું ચાલુ થઈ શકે છે, જનેાથી 
anપરે્ટરને ઇજા થવાનું જોખમ વધી શકે છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. બે પતંછગયુ નરો આકાર લરો અને ખાલી બાજુ પર ગુંદર લાગુ કરરો.
2. બે સખત સ્્ટરો લરો અને ક્ટઆઉ્ટ વચ્ે તેને ત્ાસી ચોં્ટાડરો. હવે તમારી 

પાસે પતંછગયાની વચ્ે બે સ્્ટરો હશે.
3. બહાર નીકળી રહેલા વધારાના સ્્ટરો કાપરો. બ્ટરફલાય તૈયાર છે.
4. આઇસરિીમની સ્ટીક લરો અને તેમરાં ત્ણ કાપ બનાવરો.
5. 2 મી દરોરી સાથે સરોય લરો અને તેને સ્્ટરો ની અંદર થી નીકાળરો અને 

આઇસ રિીમ સ્ટીકના અંતમરાં એક છેડરો બરાંધી દરો. આ જ પ્રક્રિયા 
બીજી સ્્ટરો મા્ેટ પણ કરરો. દરોરરો બરાંધવા અને પછી તેને રદવાલ પર 
લ્ટકાવવા મા્ેટ આઇસ-રિીમ સ્ટીકની વચ્ેના કાપમરાં દરોરી લગાવરો.

6. દરોરાની બીજી છેડે મણકા બરાંધરો જથેી તે સ્્ટરોમરાંથી બહાર ન આવે. આ 
મણકા દરોરી ખેંચવા મા્ેટ પણ મદદરૂપ થશે.

7. બંને મણકા વારાફરથી ખેંચરો અને દરોરીને સજજડ ખેંચી રાખરો. તમે 
જોશરો કે પતંછગયુ ચડવા લાગે છે. દરોરી મરાંથી તણાવ મુકત કરતરાં, 
પતંછગયુ તેના વજનને કારણે નીચે આવી જશે.

જમે જમે તમે આ બ્ટરફલાયની દરોરી ખેંચશરો, તે આચિય્તજનક રીતે ઉપર 
જાયે છે. દરોરી મુકત કરવા પર, બ્ટરફલાય તેના પરોતાના વજનને કારણે 
નીચે આવે છે.

તિષર

ઘર્તણ

ગુરુતવાકર્તણ

જરૂરી સામગ્રી

પતંછગયુ નરો આકાર

સખત સ્્ટરો

દરોરી

આઈસ્કીમ લાકડી

ગુંદર

કાતર

ઉપર ચડતું પતંછગયુઉપર ચડતું પતંછગયુ



1

3

5

2

4

દારોરારો ખંચારો આનરો પતંગગયુ ઉપર જશરો.

ગુંદરનારો ઉપયારોગ કરીનરો પતંગગયા પર સ્ારો 
લગાડારો.

બીજી પતંગગયાનારો ઉપયારોગ કરીનરો સ્ારોનરો 
ઢાકી દારો.

દારોરીનરો સ્ારો માંથી પસાર કરીનરો છરોડરો મણકારો 
બાંધી દારો.

આાઇસક્ીમની સ્ીક લારો આનરો તરોમાં તણ કાપ 
બનાવારો.
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NOTES

તિચારિા જિેુ

પતંછગયાને ઉપર ચડાવવા મા્ેટ ઓછામરાં ઓછંુ કે્ટલું ઘર્તણ જરૂરી છે?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે ડાબી તરફની દરોરી ખેંચરો છરો, તયારે સંકળાયેલ સ્્ટરો ડાબી 
તરફ નમે છે અને દરોરીની રદશામરાં સીધું ગરોઠવાય છે.

2. આ સ્થિવતમરાં, જમણા સ્્ટરો પર કામ કરતા લાગતું દરોરીને લંબ બળ 
વધે છે. જથેી, જમણા સ્્ટરો અને દરોરી વચ્ે વત્તતું ઘર્તણ બળ પણ વધે 
છે.

3. તેથી જમણા તરફની દરોરી પર પણ પ્ટણી સ્થિવત જાળવી રાખે છે. 
આઇસરિીમની લાકડી પણ ડાબી બાજુથી નીચે તરફ ઝૂકે છે અને 
તેથી સ્્ટરો ડાબી તરફની દરોરી પર ઉપર ચઢે છે.

4. આ જ વસતુનું બંને તરફાની દરોરીમરાં પુનરાવત્તન થયા કરે છે અને 
બ્ટરફલાય ઉપરની તરફ જાય છે.

5. જવેુ દરોરીમરાં તણાવ ઓછંુ કરવામરાં આવે કે પતંછગયુ નીચે સરકી જાય 
છે કારણ કે પતંછગયાને તેની જગયા પર રાખવા  મા્ેટનું ઘર્તણ પૂરતું 
નથી.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. સાયકલ સપરોક લરો અને સપરોકના સીધા છેડાથી એક નાના મણકરો 

દાખલ કરરો.
2. હવે કાડ્ત  કાગળનરો ઉપયરોગ કરીને એક નાનરો લંબચરોરસ બનાવરો અને 

પેંસસલની મદદથી કેન્દ્મરાં એક છછદ્ બનાવરો. લંબચરોરસનું કેન્દ્ બે 
ત્રાંસા દરોરવાથી મળતા આંતરછેદ બબતિદુ છે.

3. મણકાની ્ટરોચ પર લંબચરોરસ દાખલ કરરો.
4. હવે, સાયકલ સપરોકમરાં રરતિગ મેગને્ટ દાખલ કરરો અને તમારા હાથનરો 

ઉપયરોગ કરીને પ્રારંભભક વળરાંક આપરો.
5. સપરોકને ્ટરોચ પરથી ઢીલું મૂકી દરો. જયારે ચુંબક નીચે ફરતરો-ફરતરો 

જાય છે, તયારે તે કંપન કરવાનું શરૂ કરે છે અને લંબચરોરસને તળળયે 
પણ ફેરવે છે.

રરતિગ આકારને ચુંબકને સાઇકલ સપરોક પર ગરોળ ફેરવરો અને તેને નીચે 
ઉતરતા જુઓ. ફકત એક ચુંબક અને એક સાઇકલ સપરોક થી બનતું આ 
આકર્તક રમકડંુ ખૂબ જ આચિય્ત પમાડે તેવું છે.જરૂરી સામગ્રી

સાયકલ સપરોક

રીંગ મેગને્ટ

કાડ્ત  પેપરશી્ટ

સ્્ટરો

કાતર

તિષર

ઘર્તણ

થિાનતરરત ઉજા્ત

ગવતશસ્કત

ઉજા્ત-સંરક્ષણ

ચુંબકતવ

SPOKY SPOKESPOKY SPOKE



પિારોકનરો ઉભી રીતરો પકડી રાખારો આનરો ટારોચ 
પરથી ચુંબક આનરો સ્ારો છારોડારો.

પિારોક માં સ્ારો ટુકડારો ઉમરોરારો.

પિારોક પર ટ્રગં મરોગ્રોટ ઉમરોરારો આનરો આરોક નાનારો 
સ્ારો ટુકડારો કાપારો.

આરોક નાનારો કાગળ કટઆાઉટ લારો. મધ્યમાં 
આરોક છછદ બનાવારો આનરો તરોનરો પિારોકમાં ઉમરોરારો.

સાયકલ પિારોક લારો આનરો પિારોકના સીધા 
છરોડાથી આરોક નાના મણકારો દાખલ કરારો.

આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.

65

43

21



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. લંબચરોરસને બદલે નયુ્ટનના કલર વ્ીલ સાથે પ્રયરોગનું પુનરાવત્તન 
કરરો અને જુઓ કે તે ફરે છે તયારે શું દેખાય છે?

2. ચુંબકની ઉપર સ્્ટરોના ્ુટકડા રાખી પ્રયરોગનું પુનરાવત્તન કરરો. ચુંબક તરો  
નીચે આવશે પરંતુ સ્્ટરોના ્ુટકડા ફરતા રહેવાના કારણે નીચે આવતા 
નથી.

3. આ પ્રયરોગનું વારંવાર પરીવત્તન કરી જુઓ. તમે જોશરો કે ચુંબક બે 
અલગ અલગ રીતે ફરે છે. ચુંબકની ફરવાની રદશા કઈ રીતે નક્ી 
થાય છે તે શરોધવાનું પ્રયતન કરી જુઓ.

4. નોંધ લરો કે ચુંબકની ગવત શરૂઆતમરાં વધે છે અને પછી સ્થિર બને છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. ચુંબક સાયકલ સપરોકને આકરશે છે અને તે જ થિળે રહેવા મરાંગે છે.
2. ગુરુતવાકર્તણ ચુંબકને નીચે ખેંચી રહ્ું છે. પરરણામે, ચુંબક નીચે જાય 

છે અને સપરોકને ચોં્ટતું પણ રહે છે. આ કારણથી તે નેચે ફરતું ફરતું 
આવે છે.

3. ચુંબકની થિાનતરરત ઉજા્તનું ગવતશીલ ઉજા્તમરાં રૂપરાંતરરત થાય છે.
4. સપરોકના કંપનરો નીચેના કાગળને પણ ફેરવે છે. ઘર્તણ ઘ્ટાડવા મા્ેટ 

મણકરો શામેલ કરવામરાં આવે છે જથેી લંબચરોરસ મુકત રીતે ફરે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. તમે બે અથવા ત્ણ લાકડીઓ વડે સ્થિર માળખું બનાવી શકતા નથી, 

તમારે ઓછામરાં ઓછી ચાર લાકડીઓની જરૂર પડશે.
2. મૂળભૂત 4 લાકડીઓનું માળખું બનાવવા મા્ેટ, 4 લાકડીઓ લરો અને 

બે V આકારરો બનાવરો. 
3. હવે એક V બીજાની અંદર સલાઇડ કરરો જથેી દરેક લાકડી બીજી 

લાકડીઓની નીચે અને ઉપર જાય.
4. દરેક લાકડી બીજી 3 લાકડીઓને બરાબર સપશશે છે. આ એક સરળ 

સ્થિર રચના છે જ ેતમે લાકડીઓથી બનાવી શકરો છરો, કરોઈપણ ગુંદર 
વવના.

5. છબીઓમરાં બતાવયા પ્રમાણે આઇસરિીમની લાકડીઓનરો ઉપયરોગ 
કરીને અનય રચનાઓ બનાવરો.

6. અંવતમ રચનામરાં ત્ત્કરોણની કુલ સંખયા ગણરો.

આઇસરિીમ ખાધા પછી આપણે સામાનય રીતે આઇસરિીમની લાકડીઓ 
ફેં કી દઇએ છીએ. પરંતુ તમે કરોઈપણ ગુંદર અથવા એડહેસસવ વગર આ 
આઇસરિીમ લાકડીઓ વડે ખૂબ જ રસપ્રદ રચનાઓ બનાવી શકરો છરો.

જરૂરી સામગ્રી

આઈસ્કીમ 
લાકડીઓ

તિષર

ઘર્તણ

ભૌવમવતક આકારરો

માળખરાં

આઇસરિીમ સસ્ટકથી વવવવધ આકારરોઆઇસરિીમ સસ્ટકથી વવવવધ આકારરો
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આઇસરિીમ સસ્ટકથી વવવવધ આકારરોઆઇસરિીમ સસ્ટકથી વવવવધ આકારરો
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. કાડ્ત બરોડ્ત ના જાડા ્ુટકડા પર ગુંદર લાગુ કરરો.
2. વેલરિરો પાસે બે પટ્ાઓ છે - હુસિ અને લૂપ્સ - જ ેએક સાથે વળગી 

રહે છે. વેલરિરો ને પુઠા પર લગાડરો. આ તમારી ડ્રોઇંગ સલે્ટ હશે.
3. ક્ટરનરો ઉપયરોગ કરીને ખાલી બરો્ટલ (્ટરોપી સાથે) ની ઉપરનરો ભાગ 

કાપરો. પેનને ઠીક કરવા મા્ેટ બરો્ટલની કેપમરાં છછદ્ બનાવરો (તમે ઇવા 
શી્ટ પણ કેપ પર ચોં્ટાડી શકરો છરો અને પછી પેન પાસ કરી શકરો છરો 
જથેી પેન સજજડ રીતે જોડાયેલ રહે).

4. આકૃવતમરાં બતાવયા પ્રમાણે બાકીના ભાગ પણ તૈયાર કરરો.
5. હવે તમે વેલરિરો સલે્ટ પર પેનનરો ઉપયરોગ કરીને લખી શકરો છરો!

ફકત કે્ટલાક વેલરિરો, વૂલન થ્ેડ અને ખાલી બરોલ પેનનરો ઉપયરોગ કરીને, 
તમે દૃભષ્ટહીન મા્ેટ આ સલે્ટ બનાવી શકરો છરો. આ સલે્ટને “્ટચચતિગ સલે્ટ” 
કહેવામરાં આવે છે કારણ કે તમે લખાણને સપશ્ત કરીને તેને વરાંચી શકરો છરો 
અને ક્રાંક તે હૃદયને પણ સપશશે છે. તેનરો ઉપયરોગ ખરેખર સુંદર રડઝાઇન 
બનાવવા મા્ેટ કરી શકાય છે.

જરૂરી સામગ્રી

વેલરિરો શી્ટ

નાની બરો્ટલ (m 
200 વમલી)

સાઇકલ સપરોક

રબર

ઉન

ખાલી પેન

ક્ટર

તિષર

ઘર્તણ

દૃભષ્ટહીન મા્ેટ 
સલે્ટ

સપશ્ત કરીને વંચાતી સલે્ટસપશ્ત કરીને વંચાતી સલે્ટ
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આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી. વેલ્ક્રરો પાસે બે પ્ટ્્ટાઓ છે - હુક્સ અને 
લૂપ્સ - જે એક સાથે વળગી રહે છે.

કાડ્કબારોડ્કના જડા ટુકડા પર ગુંદર લાગુ કરારો. આા પ્રમાણરો વરોલક્ારો લગાડારો.

સાઇકલના પિારોકનરો Z આાકાર માં વાળારો.કટરનારો ઉપયારોગ કરીનરો ખાલી બારોટલ (ટારોપી 
સાથરો) ની ઉપરનારો ભાગ કાપારો.
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રબરનારો ઉપયારોગ કરીનરો ગરગડી 
બનાવારો .

પરોનનારો  પાછલારો  છરો ડારો  કાપારો  આનરો તરોનરો 
બારોટલ કરો પ દ્ારા દબાણ કરારો .

પરોનનરો ઠીક કરવા માટરો બારોટલની કરોપમાં છછદ 
બનાવારો

3-ફૂટ લાંબી દારોરીના આરોક છરો ડાનરો 
ગરગડી સાથરો બાંધી દારો  આનરો તરોનરો પરોનનરો 
ઉપર લપરોટી દારો .

પિારોકનરો ગરગડી માં દાખલ કરારો.

1211

109

87



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. આ રમકડાની શરોધ એક ઇસરરોના વવજ્ાવનક રદલીપ ભટે્ તેમના 
બાળક મા્ેટ કરી હતી, જનેે દૃભષ્ટની નબળાઇ હતી. તેમની પ્રેરણા 
દેશભરના 12 કરરોડ અંધ બાળકરોને એક સસતી અને અસરકારક 
સાધન પ્રદાન કરવાની હતી.

2. વવવવધ પ્રકારનરાં દરોરીનરો ઉપયરોગ કરરો અને જુઓ કે તેઓ બધા વેલરિરો 
સાથે કેવી રીતે વતશે છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. દરોરી વેલરિરો પર સરસ રીતે ચોં્ટી જાય છે, મા્ેટ વેલરિરો સલે્ટ પર ઉનનરો 
ઉપયરોગ કરીને કંઈપણ દરોરી શકશરો.

2. ડ્રોઇંગ પેન ક્ફબશતિગ લાઇન જવેી છે. આ પેનની શાહી ફરીથી વાપરી 
શકાય તેવું છે!

3. આ સલે્ટનરો ઉપયરોગ અંધ લરોકરો પણ કરી શકે છે જ ેઉનનરો સપશ્ત 
કરીને વરાંચી શકે છે, જમે કે બ્ેઇલ ભસ્કપ્ટ.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. સપપાકાર સસપ્રતિગ બનાવવા અને પીવીસી પાઇપની આસપાસ ધાતુના 

વાયરને લગાડરો.
2. લરાંબી સસપ્રતિગ બનાવવા મા્ેટ આ સસપ્રતિગના બંને છેડા ખેંચરો.
3. વવવવધ રંગરોના સ્્ટરોના નાના ્ુટકડા કાપરો અને તેમને સસપ્રતિગમરાં દાખલ 

કરરો. ખાતરી કરરો કે સ્્ટરોના ્ુટકડાઓ નાના છે નહીં તરો રમકડંુ કામ 
કરશે નહીં.

4. વાયરના બંને છેડા બંધ કરરો જથેી સ્્ટરોના ્ુટકડા બહાર ન આવે.
5. હવે તેને ઊંધું ફેરવરો અને આનંદ કરરો!

સ્્ટરોના નાના નાના ્ુટકડાઓ સપપાકાર તાર પરથી નીચે આવે છે તયારે સાપ 
અથવા પાણી પડતું હરોય તેવરો ભાસ થાય છે. જોવા મરાં ખૂબ જ સંતરોર 
કારક લાગે છે.

જરૂરી સામગ્રી

સખત ધાતુનરો તાર

રંગીન સ્્ટરો

કાતર

PVC પાઇપ

તિષર

તરંગ

ઘર્તણ

Sine-wave

સપપાકાર

સપપાકાર રમકડંુસપપાકાર રમકડંુ
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સસપ્રતિગ બનાવવા માટરો પીવીસી પાઇપની 
આાસપાસ ધાતુના વાયરનરો કારોઇલ કરારો.

લાંબી સસપ્રતિગ બનાવવા માટરો આા વસંતના 
બંનરો છરોડા ખંચારો.

વાયરના બંનરો છરોડા બંધ કરારો જરોથી સ્ારોના 
ટુકડા બહાર ન આાવરો.
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સસપ્રતિગનરો બહાર કાઢારો. આરોક છરોડરો મણકારો ઉમરોયા્ક 
પછી વધારાની વાયર કાપી આનરો લૂપ કરારો.

ત્વત્વધ રંગારોના સ્ારોના નાના ટુકડા કાપારો 
આનરો તરોમનરો સ્પં્ગમાં દાખલ કરારો

તરો આાના જરોવું કંઈક દરોખાવું જરોઈઆરો.



NOTES

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે વાયર ઉભી રદશામરાંપકડીએ તયારે ગુરુતવાકર્તણ સ્્ટરોના 
્ુટકડા નીચે ખેંચે છે.

2. વાયરની સપપાકાર રચનાને કારણે અને ઘર્તણને કારણે સ્્ટરોના 
્ુટકડાઓ ધીમે ધીમે નીચે જાય છે.

3. રંગીન સ્્ટરો એક બીજામરાં ભળી જાય છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. સ્્ટરો ને અડધા ભાગમરાં કાપરો. પેંસસલ (અથવા વપન) નરો ઉપયરોગ કરીને 

સ્્ટરોની મધયમરાં એક છછદ્ બનાવરો.
2. તેને સરળ બનાવવા મા્ેટ છછદ્મરાં પેંસસલ ફેરવરો.
3. દરોરી ને છછદ્ માથી પસાર કરરો. 
4. દરોરાના છેડા એક સાથે લાવરો પરંતુ ગરાંઠ બરાંધશરો નહીં. બંને ચેડરાં ને 

ગુંદર વડે ચરો્ટરાંડી દરો.
5. હવે સ્્ટરો દ્ારા ફંૂક મારરો અને તમે જોશરો કે દરોરી ગલ-ગરોળ ફરવા લાગે  

છે.

સ્્ટરોની અંદર હવા ફંૂકતા છે અને દરોરી ફરતી રહે છે! તમે આ રમકડાને 
ફકત થરોડીવારમરાં બનાવી શકરો છરો અને તેની સાથે કલાકરો સુધી રમતા 
રહી શકરો છરો.

જરૂરી સામગ્ી

સ્્ટરો

દરોરી

પેકનસલ

તિષર

Drag બળ
ઘર્તણ

સ્્ટરો લૂપસ્્ટરો લૂપ
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દારોરાના છરોડા આરોક સાથરો લાવારો પરંતુ ગાંઠ 
બાંધશારો નહીં.

જરો તરફથી છછદ બનાવવામાં આાવ્ું છરો  તરો જ 
ટ્દશામાં દારોરીનરો છછદમાંથી પસાર કરારો.

તરોનરો સરળ બનાવવા માટરો છછદમાં પંસસલ 
ફરોરવારો.

સ્ારો પર છછદ બનાવવા માટરો પંસસલનારો 
ઉપયારોગ કરારો.
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તમારી આાંગળી પર થારોડારો ગુંદર લારો આનરો આરોક 
સાથરો જરોડાવા માટરો થ્રોડના બંનરો છરોડાનરો ટ્વિસ્ 
કરારો.

સ્ારો લૂપ તૈયાર છરો .



NOTES

વવચારવા જવેુ

વવવવધ કદ અને પ્રકારનરાં થ્ેડનરો ઉપયરોગ કરવાનરો પ્રયાસ કરરો. રમકડા 
મા્ેટ કયા થ્ેડ શ્ેષઠ અનુરૂપ છે તે જુઓ.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જમે જમે તમે સ્્ટરોમરાં હવાને ઉડાવી રહ્ા છરો, તયારે હવા તેની સાથે 
થ્ેડને આગળ ખેંચે છે.

2. ખેંચાણ મા્ેટ, થ્ેડના રેસા હવાના પ્રવાહને અવરરોધે છે. 
3. ગવતશીલ હવા પણ નીચા દબાણનું વનમપાણ કરે છે જ ેથ્ેડને કે્ટલાક 

અંતર સુધી જોડે રાખે છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. એક છેડેથી જોડાયેલ રબર સાથે પેંસસલ લરો. રબરમરાં કાગળ સાથે 

વપન (અથવા નાની લાકડી) દાખલ કરરો. ખાતરી કરરો કે કાગળ 
સરળતાથી વપન પર ફરી શકે છે.

2. કાગળના ક્ટરનરો ઉપયરોગ કરીને કાપીને પેંસસલ પર ખરાંચા બનાવરો 
અને તમારંુ રમકડંુ તૈયાર છે.

3. પેંસસલને એક છેડેથી પકડરો અને ખરાંચા પર લાકડી ઘસરો - તે કાગળને 
ફેરવશે બનાવશે!

આ રમકડંુ જોવામરાં તરો સરળ લાગે છે પણ તેની કાય્ત-પધધવત સમજવા 
મા્ેટ 6 લરોકરોએ પરોતાના સંશરોધન પત્ લખયા છે અને છતરાં પણ તેનું 
વવજ્ાન સપષ્ટ નથી.

જરૂરી સામગ્ી

પેકનસલ

કબાબ લાકડી

કાગળ ક્ટર

તિષર

2-D ગવત

કંપન

બળ

વતુ્તલાકાર ગવત

પેકનસલ સ્સપનરપેકનસલ સ્સપનર
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કાગળ ફરોરવવાનું શરૂ કરશરો!

પંસસલના ખાંચા પર કબાબની લાકડી ઘસારો.રબરમાં કાગળ સાથરો મપન દાખલ કરારો.

ખાંચા બનાવ્ા પછી પરોક્સિલ આાની જરોમ 
દરોખાશરો.

કટરની મદદથી આાડા કાપ મૂકીનરો ખાંચા 
બનાવારો
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NOTES

વવચારવા જવેુ

1. કાગળને બે રદશામરાં ફેરવી શકાય છે. રમકડા સાથે રમરો અને આકૃવત 
લરો કે તમે તેને કરોઈ વવશેર રદશામરાં કેવી રીતે ફેરવી શકરો છરો.

2. જો તમે પેંસસલને વનશાનરો નીચે જોરથી પકડશરો તરો પણ કાગળ ફરે 
છે?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જમે તમે પેંસસલ પર લાકડી ઘસશરો, પેકનસલમરાં સપંદનરો ઉતપન્ન થાય 
છે.

2. આ સપંદનરો પેંસસલના અંતમરાં કાગળને ફેરવે છે.



યરાંત્ત્ક હુલા-હૂપયરાંત્ત્ક હુલા-હૂપ

તિષર
્ટરોક્ત

વજન

ઘર્તણ

આ એક ખૂબ જ અસમાનય લાગતું મરોડેલ છે જ ેગુરુતવાકર્તણને અવગણે 
છે. જયારે તેની ફરતે કાગળની રરતિગ ફારે છે તયારે તે શવનના વલયરો જવેી 
લાગે છે !

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ઇવા શી્ટ સલરો્ટમરાં મરો્ટરને ઠીક કરરો. બીજા છછદ્ દ્ારા બે્ટરી ધારક 

પાસેથી વાયર પણ પસાર કરરો.
2. શી્ટની નીચેથી મરો્ટરને વાયર જોડરો.
3. સખત સ્્ટરોને પકડવા મા્ેટ મરો્ટરમરાં બતાવેલ ભાગ ઉમેરરો.
4. પલાસસ્ટકના બરોલમરાં છછદ્ દ્ારા સખત સ્્ટરો પસાર કરરો.
5. સખત સ્્ટરો (બરોલ સાથે) મરો્ટરમરાં જોડરો.
6. મરો્ટરને સ્સવચ કરીને બરોલ સ્સપન કરરો. બરોલ પર રડસ્કને ઢીલી રીતે 

પકડરો અને રડસ્ક પણ ફરવાનું શરૂ કરશે.
7. રડસ્ક છરોડ્ા પછી, તે હજી પણ ફરવાનું ચાલુ રાખશે અને બરોલ પર 

શવનની રરતિગસ લાગશે. મરો્ટરને ઉંંધું કરવા છતરાં પણ, રડસ્ક પડશે નહીં 
અને સ્સપનનતિગ ચાલુ રાખશે.

જરૂરી સામગ્ી

રમકડાની મરો્ટર

પલાસસ્ટક બરોલ

પેપર રડસ્ક

બે્ટરી

કાતર

સખત સ્્ટરો
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મારોટર ચાલુ કરારો આનરો ટ્ડસ્કનરો વ્વસ્થિત કરારો 
કરો  તરો બારોલ પર સ્થિર બનરો.

મારોટરમાં સખત સ્ારો જરોડારો.

પ્ાસ્સ્કના બારોલમાં છછદ પાડી સખત સ્ારો 
દાખલ કરારો.

સખત સ્ારોનરો પકડવા માટરો મારોટરમાં બતાવરોલ 
ભાગ ઉમરોરારો.

શીટની નીચરોથી મારોટરનરો વાયર જરોડારો.ઇવા શીટમાં સલારોટમાં મારોટરનરો ઠીક કરારો. 
બીજ છછદ દ્ારા બરોટરી ધારક પાસરોથી વાયર 
પણ પસાર કરારો.

યરાંત્ત્ક હુલા-હૂપયરાંત્ત્ક હુલા-હૂપ 1
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NOTES

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. આ રમકડાની કામગીરીને સમજવા મા્ેટ, ચાલરો પ્રથમ સમજીએ કે 
હુલા હૂપ કેવી રીતે કાય્ત કરે છે. વયસ્કતની કમરની આસપાસ હુલા-
હૂપ કેવી રીતે ફરે છે?

2. જયારે તમે હુલા લૂપને ફેરવરો છરો, તયારે તમે wardધવ્ત બળ (ક્હપ્સથી) 
અને અનય બળનરો ઉપયરોગ કરરો છરો જ ેતેને ફરતી રાખે છે.

3. ડચકા સાથે ઉધરસ ખાવાનરો અવાજ અને તમારા કપડરાં વચ્ે ઘર્તણ 
હૂપને ધીમું કરે છે. પરંતુ તે ઘર્તણ પણ છે જ ેતમારા શરીર પર હુલા-
હૂપ રાખે છે જયારે ગુરુતવાકર્તણ તેને નીચે ખેંચે છે.

4. યરાંત્ત્ક હુલા-હૂપના ક્કસસામરાં, કમરની ગવત સ્સપનનતિગ મરો્ટર દ્ારા 
બદલી લેવામરાં આવે છે જ ેપેપર રડસ્કને ફેરવે છે અને તેને સ્સપન 
કરવા મા્ેટ જરૂરી બળ પ્રદાન કરે છે અને માનવામરાં આવે છે કે 
ગુરુતવાકર્તણને અવગણે છે.

વવચારવા જવેુ

1. બરોલ અને રડસ્કને એવી રીતે સજાવ્ટ કરરો કે તેઓ ખરેખર શવન અને 
તેના રરતિગસ જવેા લાગે છે.

2. રરતિગસના વવવવધ આકારરો સાથે પ્રયાસ કરરો. છછદ્ પણ ગરોળ હરોવું 
જરૂરી નથી. તેના બદલે ચરોરસ છછદ્થી પ્રયાસ કરરો.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ક્ફજ્ેટ સ્સપનર લરો અને તેને બરાબર કેન્દ્મરાં સીડી જોડે લગાડરો.
2. જમીન પર CD સંતુસલત કરવાનરો પ્રયાસ કરરો. તે ખૂબ જ ઝડપથી 

નીચે પડી જશે અને ઉભી રહેશે નહીં.
3. હવે ક્ફજ્ેટ સ્સપનરને સ્સપન કરરો અને સીડી જમીન પર મૂકરો. 

આચિય્તજનક રીતે તે ચાલુ રહેશે.

એક ખૂબ જ રસપ્રદ રમકડંુ જ ેપહેલેથી જ લરોકવપ્રય રમકડંુ - ક્ફજ્ેટ 
સ્સપનર - ને વધુ રસપ્રદ બનાવે છે. જયારે તમે તેને સંતુસલત કરવાનરો 
પ્રયાસ કરરો છરો તયારે CD નીચે પડે છે પરંતુ જયારે તમે ક્ફજ્ેટ સ્સપનરને 
ફેરવરો છરો, તયારે સીડી લરાંબા સમય સુધી ઉભી રહે છે.

જરૂરી સામગ્ી

CD

fridget spinner

ગુંદર

તિષર
કરોણીય-વેગમાન

્ટરોક્ત

જડતવ

gyroscope

ઊભી રહેતી CDઊભી રહેતી CD
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આા પ્રવૃત્તિ માટરો તમારરો CD, ટ્ફજરોટ સ્પિનર 
આનરો આરોડહરો સસવની જરૂર પડશરો.

ફીડજરોટ સ્પિનર લારો આનરો આરોડહરો સસવનારો 
ઉપયારોગ કરીનરો, બરાબર મધ્યમાં CD પર તરોનરો 
ચાંટાડારો.

તમારી ઉભી રહરો તી CD તૈયાર છરો . ક્ફજ્ેટ સ્પિનરનરો સ્પિન કરારો આનરો CD જમીન 
પર મૂકારો. આાશ્ચય્કજનક રીતરો તરો ચાલુ રહરો શરો.
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NOTES

તિચારિા જિેુ

1. જો તમે ક્ફજ્ેટ સ્સપનરને વવરુદ્ રદશામરાં સ્સપન કરરો છરો તરો શું થાય 
છે?

2. ક્ફજ્ેટ સ્સપનરના પરરભ્રમણના આધારે સીડીના પરરભ્રમણની 
રદશાની આગાહી કરવાનરો પ્રયાસ કરરો.

3. સાવધાન: ઇનસ્ટન્ટ એડહેસસવનરો ઉપયરોગ કરતી વખતે સાવચેત રહરો. 
તમારી આંખરોને સુરબક્ષત રાખવા મા્ેટ ગરોગલસનરો ઉપયરોગ કરરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જમે જમે ફીડજ્ેટ સ્સપનર ઝડપી ઝડપે સ્સપન કરે છે, તે સીડીને પડતા 
અ્ટકાવે છે.

2. સીડી સંપક્ત ના થિળે રહે છે અને પડતી નથી. કરોણીય વેગના 
સંરક્ષણને કારણે સ્સપનર ગાયરરોસ્કરોપની જમે કાય્ત કરે છે.

3. સીડી પણ ધીમે ધીમે જમીન પર ફેરવવાનું શરૂ કરે છે.
4. એ્ટલા મા્ેટ જયરોરરોસ્કરોપ્સનરો ઉપયરોગ રરોકે્ટ અને વહાણરોમરાં 

અભભગમ જાળવવા મા્ેટ થાય છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. થ્ેડનરો એક છેડરો પેનની કેપ પર બરાંધરો.
2. સ્્ટરો મરાંથી દરોરી પસાર કરરો અને બીજા છેડે સૂ્ક-ન્ટ બરાંધરો.
3. હવે સખત સ્્ટરો પકડી રાખરો અને કેપ સાઇડ ઉપર રાખરો. સૂ્ક-ન્ટ, પેન 

કેપ કરતા વધુ ભારે હરોવાથી તે નીચે જશે.
4. સખત સ્્ટરોને ફેરવીને કેપ ફેરવવાનું પ્રારંભ કરરો અને અવલરોકન કરરો.

તમે ક્ારેય David અને Goliath ની વાતપા સરાંભળી છે? David, એક 
નાનરો છરોકરરો ખૂબ બહાદુરી વડે લડત આપે છે અને Goliathને હરાવે છે! 
આ રમકડામરાં, એક નાના વજનને ફેરવવામરાં આવે છે અને તેનરો ઉપયરોગ 
વધુ મરો્ટા વજનને ઉપાડવા મા્ેટ થાય છે.

જરૂરી સામગ્ી

સૂ્ક-ન્ટ

દરોરી

ખાલી પેન / સ્્ટરો

તિષર

કેન્દ્-તયાગી બળ

કેં દ્તયાગી બળથી વસતુ કેં દ્તયાગી બળથી વસતુ 
ઉપાડીએઉપાડીએ



 બીજ છરોડરો બદામ બાંધારો

દારોરીનારો થારોડારો લાંબારો ટુકડારો કાપારો.

સખત સ્ારોનરો ફરોરવીનરો કરોપ ફરોરવવાનું પ્રારંભ 
કરારો આનરો આવલારોકન કરારો.

થ્રોડના આરોક છરોડરો, પરોનની ટારોપી બાંધારો. પરોન બારોડી આથવા સખત સ્ારો દ્ારા થ્રોડ 
પસાર કરારો.

જરૂરી સામગ્ી.
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NOTES

વવચારવા જવેુ

જો તમે સતત વસતુને ફેરવતા રહેશરો, તરો તમે કરોઈપણ વજન ઉપાડી શકરો 
છરો (દરોરડાની લંબાઈ પૂરતી હરોવી આવશયક છે). જમે જમે દરોરડાની લંબાઈ 
વધે છે, દરોરડામરાં તણાવ વધે છે અને તેથી તમે વધુ વજન ઉંચી કરી શકરો 
છરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. દરોરી વડે જયારે વજન લ્ટકવામરાં આવે છે તયારે તેમરાં તણાવ પેદા 
થાય છે.

2. કરોઈપણ વસતુને ફેરવવા મા્ેટ, તેને કેન્દ્ગામી બળની જરૂર હરોય છે. 
આ ક્કસસામરાં, દરોરીનું તણાવ, જરૂરી કેં દ્ગામી બળ પ્રદાન કરે છે.

3. આનાથી મરો્ંુટ વજન ઉપાડશે. આ મરો્ટા વજનની સલફ્ટ નાના વજનના 
પરરભ્રમણની ગવત પર આધારરત છે. તમે જ્ેટલી ઝડપથી ફેરવશરો, 
તે્ટલું મરો્ંુટ ભાર તમે ઉપાડી શકરો છરો.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શી્ટમરાંથી શરીરના જુદા જુદા ભાગરો કાઢરો. 
2. શરીર, ખભાના હાથ, પગ અને કરોણીને એક સાથે જોડાવા મા્ેટ 

સરોયનરો ઉપયરોગ કરીને જોડરો.
3. ખભાના હાથ અને કરોણી લરો અને બંને બાજુ ગરાંઠરો બનાવીને 

તેમને સરોય અને દરોરા વડે જોડરો. આ પછી, ખભા, હાથ અને કરોણી 
એકબીજાની સાપેક્ષમરાં હલવા મા્ેટ સક્ષમ હરોવા જોઈએ.

4. એ જ રીતે સરોય અને દરોરા વડે શરીરના તમામ ભાગરો જોડરો અને 
આપણરો નૃતય કરનાર વયસ્કત તૈયાર છે.

5. લાકડી ફેરવતા, તે તેના હાથ અને પગ હલાવશે અને નૃતય થતું હરોય 
એવું લાગે છે!

નૃતય મૂળભૂત રીતે તમારા હાથ અને પગને આસપાસ ખસેડતરો હરોય છે. 
અહીં એક રસપ્રદ રમકડંુ છે કે જ ેકેન્દ્તયાગી બળનરો ઉપયરોગ કરીને તેના 
હાથ અને પગને નચાવે છે!

જરૂરી સામગ્ી

કાડ્ત  શી્ટ

લાકડી

ગુંદર

દરોરી

તિષર

કેં દ્તયાગી બળ

પરરભ્રમણ

નૃતય કરતું રમકડંુનૃતય કરતું રમકડંુ
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બંનરો ચહરો રાનરો આરોક સાથરો આરો રીતરો ચાંટાડારો કરો  
લાકડી મધ્યમાં હારોય.

તમારી પાસરો નીચરોના આાકારારો હારોવા જરોઈઆરો.

ચાંટાડવા માટરો તરોનરો દબાવારો. બાજુઆારો થારોડી 
ખુલી મુકારો.

ગચટ્નિત થયરોલ થિળારોઆરો છછદારોનરો પંચ કરવા 
માટરો મપન આથવા લાકડીનારો ઉપયારોગ કરારો.

ધડની આરોક બાજુ ગુંદર લગાવારો.

બતાવ્ા પ્રમાણરો હાથ જરોડારો.



 

ધડ આનરો હાથમાંથી દારોરી પસાર કરવા માટરો 
સારોય આથવા સલામતી મપનનારો ઉપયારોગ કરારો.

109
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બંનરો છરોડરો ગાંઠ બાંધારો આનરો વધારાનારો થ્રોડ 
કાપારો.

બીજી બાજુ પણ આરોક હાથ જરોડારો. બધા ભાગારોનરો ધડ સાથરો જરોડારો.



NOTES

વવચારવા જવેુ

1. જયારે તમે મેરી-ગરો-રાઉન્ડ પર બેસરો છરો, તયારે તમને લાગે છે કે જો 
તમે પકડ છરોડશરો તરો તમે બહાર તરફ જશરો. પરંતુ ખરેખર તરો તમે 
સપશ્તકની રદશામરાં બહાર તરફ ફેકાશરો.

2. તમારા નૃતય કરનારને તેજસવી રંગથી સજજ કરરો અને રંગ કરરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. કરોઈપણ પદાથ્ત, જયારે ફરે છે તયારે કેન્દ્તયાગી બળને લીધે બહાર 
જવાનરો પ્રયાસ કરે છે.

2. જયારે આપણે તેને ફેરવીશું તયારે માણસના હાથ અને પગ પણ 
બહાર તરફ જશે.

3. લાકડી પરનરો માણસ આચિય્તજનક રીતે ‘નૃતય’ કરશે.
4. નૃતયની ગવતવવળધઓ એ સરાંધા પર લાગતરાં કેં દ્તયાગી બળનું 

પરરણામ છે.



તિષર

ગરમી અને 
વવસતરણ

તાપમાન-કદ સંબંધ

Charlesનરો વનયમ

ઘર્તણ

ઉજા્ત સંરક્ષણ

જયારે પણ તાવ આવે છે તયારે આપણે થમનોમી્ટર મોંઢામરાં મૂકી ણે 
શરીરનું તાપમાન માપીએ છીએ. થમનોમી્ટર તાપમાન કેવી રીતે બતાવે છે? 
તમારંુ પરોતાનું થમનોમી્ટર બનાવરો અને તેની સાથે તાપમાન તપાસરો!

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ગલાસ બરો્ટલના ઉપરના ભાગને ચુસતપણે બંધ કરવા મા્ેટ ઇવા 

શી્ટનરો એક નાનરો ્ુટકડરો લરો.
2. આ કેપની મધયમરાં એક નાનરો છછદ્ બનાવરો.
3. આ છછદ્મરાંથી પારદશ્તક સ્્ટરો પસાર કરરો. બધા જોડાણરો હવા-ચુસત છે 

તેની ખાતરી કરવા મા્ેટ ગુંદર લગાડરો.
4. બરો્ટલની અંદર થરોડંુ રંગીન પાણી નાખરો અને તેને બંધ કરરો. ખાતરી 

કરરો કે સ્્ટરોની નીચેનરો ભાગ પાણીમરાં ડૂબી ગયરો છે.
5. તમારા હથેળીઓને જોરશરોરથી ઘસવું અને બરો્ટલને પકડી રાખરો.
6. તમે જોશરો કે પાણી સ્્ટરોની અંદર વધે છે

જરૂરી સામગ્ી

કાચ બરો્ટલ

પારદશ્તક સ્્ટરો

ફૂડ કલર

ક્ટર

જાદુઇ પાણી વડે બનતું જાદુઇ પાણી વડે બનતું 
થમનોમી્ટરથમનોમી્ટર
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કરોનદ દ્ારા પારદશ્કક સ્ારો પસાર કરારો.

આા તમનરો ગલાસ બારોટલ માટરો હવા-ચુસત કરોપ 
આાપશરો.

ઇવા શીટ કાપવા માટરો નરમાશથી બારોટલનરો 
દબાણ આાપારો આનરો ફરોરવારો. તમરો વતુ્કળનરો 
કાપવા માટરો કટરનારો ઉપયારોગ પણ કરી શકારો 
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બારોટલની આંદર થારોડંુ રંગીન પાણી નાખારો 
આનરો તરોનરો બંધ કરારો.

તમારા હથરોળીઆારોનરો જરોરશારોરથી ઘસારો આનરો 
બારોટલનરો પકડારો.

તમરો જરોશારો કરો  પાણી સ્ારોની આંદર વધરો છરો .



NOTES

વવચારવા જવેુ

1. વાસતવવક તાપમાન બતાવવા મા્ેટ તમારા થમનોમી્ટમરાં ગણતરીઓ 
કરવી પડશે. જુદા જુદા તાપમાને વધતા પાણીના પ્રમાણ અનુસાર 
વવવવધ થિળરોએ સ્્ટરોને ળચત્નિત કરરો.

2. જો સ્્ટરો પાતળરો હરોય, તરો પાણી વધુ વધશે. આ એ્ટલા મા્ેટ છે કે 
બરો્ટલમરાં હવા ચરોક્સ તાપમાન મા્ેટ વનસચિત કદથી વવસતરરત થાય 
છે. તેથી, સ્્ટરોનરો ઓછરો વયાસ વધુ ઉંચાઇમરાં પરરણમે છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે તમારી હથેળીને ઘસશરો, તયારે ઘર્તણને કારણે તેઓ ગરમ 
થાય છે. 

2. જયારે તમે ગરમ હાથથી બરો્ટલ પકડરો છરો, તયારે ગરમી બરો્ટલની 
અંદરની હવામરાં થિાનરાંતરરત થાય છે.

3. બરો્ટલની અંદરની ગરમ હવા વવસતરરત થાય છે અને વધુ જગયા પર 
કબજો કરે છે.

4. આ ચાલસ્તના કાયદાને કારણે છે. તે જણાવે છે કે વાયુ દ્ારા ધારણ 
કરેલ કદ તેના તાપમાનના સીધા પ્રમાણસર હરોય છે (જો દબાણ 
અને વાયુનરો જથથરો યથાવત રહે). તેનરો અથ્ત એ છે કે જમે જમે વાયુનું 
તાપમાન વધતું જાય છે, તેમ તેમ કદ પણ વધે છે.

5. જમે કે હવાને વધુ કદની જરૂર પડે છે અને પાણીને સ્્ટરોની અંદર ઉપર 
ચડવાની ફરજ પડે છે. તેથી, સ્્ટરો થમનોમી્ટરની જમે કામ કરે છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. મેચstસસ્ટક સાથે મીણબતિી લગાડરો અને તેને જમીન પર મૂકરો.
2. મીણબતિી ઓલવી દરો અને તરત જ નીકળતા ધુમાડામરાં બીજી જયરોત 

(એક મેચસસ્ટક) લાવરો.
3. તમે જોશરો કે મીણબતિીની જયરોત ધુમાડા વા્ેટ થઈ, ફરીથી સળગવા 

લાગશે.

આ જાદુઈ મીણબતિીને સપશ્ત કયપા વવના સળગાવરો!

જરૂરી સામગ્ી

મીણબતિી

મેચબરોસિ

તિષર

દહન

જાદુઇ મીણબતિીજાદુઇ મીણબતિી



 

મીણબતિી ફરી પ્રકાછશત થશરો.

પ્રથમ મીણબતિીના ધુમાડાની નજીક બીજી 
મીણબતિી લાવારો.

મીણબતિીણરો સળગાવી આારોલવી દારો.

3
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NOTES

વવચારવા જવેુ

મા્ટીના દીવા સાથે સમાન પ્રવૃછતિનરો પ્રયાસ કરરો અને જુઓ કે તે કામ કરે 
છે કે નહીં.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે કરોઈ દરોરરો બાળી લરો છરો, તયારે તે તરત જ બળી જાય છે 
અને રાખમરાં ફેરવાય છે.

2. જયારે તમે પેરાક્ફન મીણને બાળી લરો છરો, તયારે તે ઓગળે છે પરંતુ 
આગ પકડતું નથી.

3. તેથી, જયારે તમે મીણબતિી પ્રગ્ટાવરો છરો, તયારે મીણબતિીની અંદર 
ખરેખર શું બળે છે? રૂની દરોરી, નક્ર મીણ અથવા બીજુ ંકંઇક છે?

4. તે મીણબતિીમરાં સળગતું મીણની વરાળ છે.
5. જયારે તમે મીણબતિી બુઝાવશરો, તયારે તેમરાંથી નીકળેલા ધુમાડામરાં 

મીણની વરાળ પણ હરોય છે.
6. આ મીણ-બાષપ, જયરોત સાથે સંપક્ત મરાં આવે છે, આગ પકડે છે અને 

છેવ્ેટ ફરીથી બુઝાયેલી મીણબતિીને પ્રકાબશત કરે છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. પલે્ટની અંદર મીણબતિી મૂકરો અને તે રંગીન પાણી ભરરો.
2. સળગતી મીણબતિીને ગલાસથી ઢરાંકી દરો.
3. તમે જોશરો કે અમુક સમય પછી મીણબતવત ઓલવાઈ જાય છે અને 

ગલાસમરાં પાણી ઉપર ચઢે છે.

શું તમરો તમારા હાથ ભીના કયા્ક ત્વના પ્રોટમાંથી પાણીમાં ડૂબરોલા 
સસકારોનરો લઈ શકારો છારો? હા, જરો તમારી પાસરો ગલાસ આનરો મીણબતિી છરો  
તારો!

જરૂરી સામગ્રી

પલે્ટ

મીણબતિી

માચીસ

ફૂડ કલર

તિષર

દહન

હવા ની રચના

Charlesનરો વનયમ

તાપમાન-કદ સંબંધ

ગરમી

પાણીની ગલાસમરાં ચડતીપાણીની ગલાસમરાં ચડતી
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તમરો ગલાસમાં પાણી ઉપર ચડતું જરોશારો.ટંૂકી મીણબતિી તરોના પછી આારોલવાશરો.

તમરો જરોશારો કરો  લાંબી મીણબતિી પહરો લાં 
આારોલવાઈ જશરો.

આરોક ગલાસ લારો આનરો તરોનરો મીણબતિીની ઉપર  
મૂકારો.

બંનરો મીણબતિીઆારોનરો સળગાવારો.પ્રોટમાં બરો મીણબતિીઆારો (આરોક લાંબી આનરો 
આરોક ટંૂકી) નરો ગારોઠવારો. પ્રોટમાં થારોડંુ પાણી 
આનરો ફૂડ કલર ઉમરોરારો.
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NOTES િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. સળગવું એ એક દહન પ્રવતક્રિયા છે જનેે બળતણની સાથે 
ઓક્સિજનની પણ જરૂર હરોય છે. મીણબતિીમરાં રહેલુ પેરાક્ફન મીણ 
બળી જાય છે તયારે હવામરાં ઓક્સિજન સાથે પ્રવતક્રિયા આપે છે.

2. C25H52 + 38 O2 → 25 CO2 + 26 H2O
3. 
4. જયારે તમે ગલાસથી મીણબતિીને ઢરાંકી દરો છરો, તયારે ગલાસની અંદરનરો 

ઓક્સિજન વપરાય છે અને મીણબતિી થરોડા સમય પછી ઓલવાઇ 
જાય છે.

5. પણ ગલાસમરાં પાણી કેમ વધે છે? શું તે ગલાસની અંદર ઓક્સિજનના 
ઘ્ટાડા દ્ારા પેદા થતી શૂનયાવકાશને કારણે છે?

6. ફરીથી પ્રયરોગનું પુનરાવત્તન કરરો. નોંધ લરો કે મીણબતિી સળગી ગયા 
પછી મીણબતિીમરાં પાણી વધી જાય છે. જો વધારરો ઓક્સિજનના 
ઘ્ટાડાને કારણે થયરો હરોત, તરો તે રિવમક હરોવું જોઈએ.

7. અને જો તમે ઉપરરોકત સમીકરણ પર નજર નાખરો તરો, મીણ 
સળગાવતી વખતે ગેસનરો કુલ જથથરો ખરેખર વધે છે કારણ કે 

ઉતપન્ન થયેલ H2O પણ બાષપ અવથિામરાં છે. એક સમજૂતી એ છે 
કે પાણીના વરાળ થરોડા સમય પછી ઘ્ટતી જાય છે, પરરણામે નીચા 
દબાણે આવે છે.

8. અનય કયા પરરબળરો છે જ ેપાણીણે સપા્ટીમરાં વધારરો કરી શકે છે?
9. વવવવધ લંબાઈની બે મીણબતિીઓ સાથે સમાન પ્રયરોગ કરવાનરો 

પ્રયાસ કરરો. આ વખતે ગલાસમરાં પાણીનરો જથથરો પહેલાના કેસ કરતા 
નોંધપાત્ રીતે વધુ હશે.

10. ગલાસમરાં પાણી વધવાનું કારણ એ છે કે જયારે તે ગરમ થાય છે 
તયારે હવા વવસતરે છે. જયારે મીણબતિી બળી રહી છે, તયારે જયરોતની 
આજુબાજુની હવા ગરમ થાય છે અને તે વધુ જગયા રરોકે છે. જયરોત 
ઓલવાઈ જાય પછી, હવા ઠંડી થાય છે અને દબાણ નીચે જાય છે. આ 
ખાલી જગયા ભરવા મા્ેટ, પલે્ટમરાંથી પાણી ગલાસની ઉપર જાય છે.



NOTES
વવચારવા જવેુ

1. બે મીણબતિીઓ સાથેના પ્રયરોગમરાં, લરાંબી મીણબતિી પહેલા 
ઓલવાઈ જાય છે, કાબ્તન ડાયરોસિાઈડ ઓક્સિજન કરતા ભારે હરોય 
છે. તેમ છતરાં પણ?

2. કારણ કે ઉતપન્ન થયેલ કાબ્તન ડાયરોસિાઈડનું તાપમાન વધુ હરોય છે 
અને તેથી તે હવાના કરતા હળવા હરોય છે (તેમ છતરાં તેનું પરમાણુ 
વજન હવા કરતા વધારે હરોય છે)

3. આથી જ જયારે મકાનમરાં આગ લાગે તયારે લરોકરોએ પે્ેટ ઘસડીણે 
બહાર નીકળવું જોઈએ.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. દરોરાનરો ્ુટકડરો (લગભગ એક ફુ્ટ લરાંબરો) લરો અને એક છેડે nut 

બરાંધરો. તમે કરોઈપણ નાના પદાથ્તને વજન તરીકે વાપરી શકરો છરો.
2. આકારની ધારની આસપાસ ઘણા નાના છછદ્રો છે. તેઓ ધારથી શક્ 

તે્ટલું નજીક બનાવવામરાં આવે છે. આ પદ્વતની ચરોકસાઈ મા્ેટ આ 
મહતવપૂણ્ત છે.

3. વપનને કાણરાંની અંદર નાખરો. ખાતરી કરરો કે આકાર, આ હૂકથી 
સરળતાથી લ્ટકી શકે છે.

4. કાગળની વપનનેએ રીતે પકડી રાખરો કે આકાર અને દરોરી બંને 
કાગળની વપન પર મુકત રીતે હલી શકે. દરોરી સાથે કાગળ પર સીધી 
રેખા દરોરવા મા્ેટ પેંસસલનરો ઉપયરોગ કરરો.

5. પ્રક્રિયાને વવવવધ છછદ્રો સાથે પુનરાવત્તન કરરો. આ રેખાઓનું 
આંતરછેદ આકારના સમૂહનું કેન્દ્ આપશે.

6. સમૂહના કેન્દ્મરાં તમારી આંગળી અથવા ખીલી મૂકીને આકારને 
સંતુસલત કરરો.

તમે કદાચ વતુ્તળરો અને ચરોરસ જવેા સરળ આકારરોનું કેન્દ્ ખૂબ સરળતાથી 
શરોધી શકશરો. પરંતુ તમે ભારતના નકશા જવેા અવનયવમત આકારનું દળ-
કેન્દ્ ને કેવી રીતે શરોધી શકશરો? આ પ્રવૃછતિમરાં, ફકત દરોરી અને કાગળની 
ફકલપ્સનરો ઉપયરોગ કરીને તે કેવી રીતે શરોધી શકાય તે જોશું!

તિષર

દ્વયનું કેન્દ્

ગુરુતવાકર્તણ કેન્દ્

જરૂરી સામગ્રી

MDF શી્ટ

દરોરી

પેકનસલ

સે્કલ

U-વપન

સૂ્કના ન્ટ

દ્વય-કેન્દ્ શરોધરોદ્વય-કેન્દ્ શરોધરો



 

1

3

5

2

4

665

43

21

nutનરો દારોરી સાથરો બાંધારો. બતાવ્ા પ્રમાણરો મપનનારો ખુલારો છરોડારો ખંચારો.

આાકારના કારોઈપણ છછદ માંથી મપન પસાર 
કરારો. 

કાગળની મપનનરો પકડી રાખારો, જરોમ કરો  આાકાર 
આનરો દારોરી બંનરો કાગળની મપન પર હલી 
શકવા માટરો મુક્ત છરો .

દારોરી જાં પડરો તાં લીટી ગચટ્નિત કરારો. પ્રટ્ક્યાનરો ત્વત્વધ છછદારો સાથરો પુનરાવત્કન 
કરારો.



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. ખીલી પર દ્વય-કેન્દ્ મૂકીને વસતુને નખ પર સંતુસલત કરવાનરો પ્રયાસ 
કરરો.

2. 3D વસતુ મા્ેટ તમે સમૂહનું કેન્દ્ કેવી રીતે શરોધી શકરો છરો?.
3. કાડ્ત બરોડ્ત થી વવવવધ આકારરો બનાવરો અને આ પદ્વતનરો ઉપયરોગ 

કરીને તેમનું સમૂહનું કેન્દ્ શરોધરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. તમે અવનયવમત આકારના દ્વય-કેન્દ્ને કેવી રીતે વયાખયાળયત 
કરશરો? 

2. દ્વય કેન્દ્ તે બબતિદુ છે કે જનેા પર કરોઈ વસતુ સંતુસલત થશે. જો તમે તેને 
તમારી આંગળી પર રાખવાનરો પ્રયાસ કરરો અથવા જો તમે કરોઈ વસતુ 
પર લ્ટકાવી શકરો. ઉદાહરણ તરીકે દીવાલ પર ખીલીમરાં લાગેલું 
ળચત્. દ્વય-કેન્દ્ ખીલીની નીચે હરોય તયારે તે સ્થિર રીતે લ્ટકે છે.

3. સપ્રમાણ પદાથનો મા્ેટ, કેન્દ્ શરોધવું પ્રમાણમરાં સરળ છે. ઉદાહરણ 
તરીકે, એક લંબચરોરસ મા્ેટ, તમે જાણરો છરો સમૂહનું કેન્દ્ લંબચરોરસની 
મધયમરાં છે અને તમે તેને વવકણ્ત સાથે શરોધી શકરો છરો.

4. જો તમે એક બબતિદુથી કરોઈ આકાર લ્ટકાવરો છરો, તરો તમે જાણરો છરો કે 
સમૂહનું કેન્દ્ હંમેશરાં તે બબતિદુથી નીચે હશે. તેથી, જો તમે આકારને બે 
જુદા જુદા બબતિદુઓ (એક સમયે એક) થી લ્ટકાવરો અને દરેક બબતિદુથી 
સીધી લી્ટી દરોરરો, તરો કેન્દ્ જયરાં લી્ટીઓ છેદે તયરાં છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. પક્ષીનરો સ્ેટન્ડ બનાવરો.
2. ગુંદરનરો ઉપયરોગ કરીને પક્ષીની પરાંખરોની નીચે MDF ભાગરો જોડરો.
3. સંતુસલત પક્ષી તૈયાર છે. સ્ેટન્ડ પર પક્ષીની ચરાંચ મૂકરો અને તે સંતુસલત 

કરશે!

આ એક ઉતિમ રમકડંુ છે જ ેપક્ષીની સ્થિવતમરાં સંતુલન રાખવા મા્ેટ દ્વય-
કેન્દ્નરો ઉપયરોગ કરે છે જ ેપ્રથમ દૃભષ્ટએ અવાસતવવક લાગે છે. 

જરૂરી સામગ્રી

MDF-kit

ગુંદર

તિષર

દળનું કરોનદ

BALANCING BIRDBALANCING BIRD
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NOTES

તિચારિા જિેુ

સમાન ખયાલનરો ઉપયરોગ કરીને અનય રસપ્રદ મરોડેલરો બનાવરો. જયરાં સુધી 
સમૂહનું કેન્દ્ સ્ેટન્ડ પર રહેલું છે, તયરાં સુધી તે સ્ેટન્ડ પર સંતુસલત થઈ શકે 
છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ
1. કરોઈપણ પદાથ્ત તેના સમૂહના કેન્દ્મરાં સંતુસલત થઈ શકે છે.
2. પક્ષી ડાબી અને જમણી બાજુ સપ્રમાણ છે. તેથી, સમૂહનું કેન્દ્ 

ચરોક્સપણે કેન્દ્ની લાઇન પર હશે.
3. પરાંખરોની નીચે MDF ભાગરોને જોડીને, સમૂહનું કેન્દ્ ચરાંચ પર બરાબર 

આવે છે.
4. તેથી, પક્ષી ચરાંચ પર સંતુસલત થાય છે.
5. જયારે તમે પક્ષીઓને તેની પરાંખરોની નીચે ભાગરોને જોડ્ા વવના 

સંતુસલત કરવાનરો પ્રયાસ કરરો છરો, તયારે તે સંતુલન નહીં લે કારણ કે 
સમૂહનું કેન્દ્ મધય રેખા પર થરોડંુ નીચે હશે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. આપેલા કાગળમરાંથી કરોઈપણ પસંદ કરરો.
2. dotted-લાઇન સાથે નમૂનાને કાપરો.
3. સે્કલનરો ઉપયરોગ કરીને ત્રાંસી dotted-લાઇન સાથે કાગળને ફરો્ડ 

કરરો.
4. કાગળ પર યરોગય રિીઝ બનાવરો.
5. જયરાં “ગુંદર” છાપવામરાં આવે છે, કાગળ પર ગુંદર લગાડરો. આ ભાગ, 

તેના સામેના કાગળ પર એ રીતે ચોં્ટાડરો કે જથેી ઉપરથી વપ્રઝમ જવેું 
લાગે.

6. તમે વપ્રઝમના દરેક પાસા પર હીરા-આકાર જોશરો.
7. આ ભાગ ને અંદરની બાજુ વાળી લરો.
8. હવે તમે ઉપર અને નીચે પરાંખડીઓવાળા ર્્ટકરોણ આકાર જોશરો.
9. Flexagon પૂણ્ત કરવા મા્ેટ આ પરાંખડી અંદરની તરફ બનાવરો.

Flexagon એ એક રસપ્રદ રમકડંુ છે, તેમ જ કરોઈ સમીકરણ, વૈજ્ાવનક 
તથય અથવા વાતપા દશપાવવા મા્ેટ તેનરો ઉપયરોગ કરી શકાય છે. આ Flex-
agonનું 3D સવરૂપ છે. જ ેદર વખતે જયારે તમે તેને ફેરવરો છરો તયારે એક 
અલગ છબી પ્રદરશતિત કરે છે.

તિષર

Tetrahedron

ભૂવમવત

ત્ત્કરોણ
 
origami

જરૂરી સામગ્રી

પેપર

ગુંદર

સે્કલ

3D FLEXAGON3D FLEXAGON



1

3

5

2

4

6

dotted-લાઇન સાથરો નમૂનાનરો કાપારો.

કાગળના બંનરો છરોડા નરો આરોકબીજ સાથરો 
ચાંટાડારો.

છનશાન મુજબ કાગળ પર ગુંદર લગાડારો.

ખાતરી કરારો કરો  તરો બરારોબર વાળવામાં આાવ્ું 
છરો .

સ્કરોલનારો ઉપયારોગ કરીનરો તાંસી dot-
ted-લાઇન સાથરો કાગળનરો ફારોલ્ડ કરારો.

આાપરોલા કાગળમાંથી કારોઈપણ પસંદ કરારો.
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તમારં Flexagon તૈયાર છરો .

આા પ્રમાણરો તણ મપરામમડ બનાવવા માટરો 
રટકારોણ સબંદુઆારોમાં દબાણ કરારો.

તમારી પાસરો આાવી તણ રટકારોણ હારોવી 
જરોઈઆરો.

ટારોચની આનરો નીચરોના ત્તકારોણારોનરો કરોનદ તરફ 
દબાણ કરારો.

તરો ઉપરથી મપ્રિમ જરોવું દરોખાવું જરોઈઆરો.

11

109

87



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. બે ફનલ લરો અને ગુંદરનરો ઉપયરોગ કરીને તેમને એકસાથે ચોં્ટાડરો.
2. બે લાકડીઓનરો ઉપયરોગ કરીને V-આકારનરો ઢરોળાવ બનાવરો. કરોઈ 

પુસતક (અથવા કરોઈપણ અનય વસતુ) મૂકરો જમે કે જથેી Vનરો ખુલલરો 
ભાગ બંધ ભાગથી થરોડરો ઊંચરો રહે.

3. ઊંચાઈ પર, PVC પાઇપનરો ્ુટકડરો મૂકરો. પાઇપ ઊંચાઈથી નીચે સુધી 
રરોલ થશે (એ્ટલે કે ... જયરાં લાકડી એકબીજાથી ખૂબ દૂર છે તયરાંથી 
જયરાં લાકડી એક બીજાને સપશશે છે).

4. હવે નીચી ઉંંચાઇ પર ફનલમરાંથી બનાવેલ રરોલર મૂકરો. આચિય્તજનક 
રીતે, તમને આ રરોલર ઢાળના નીચલા છેડેથી તેનાથી નીચેના છેડા 
સુધી જાય છે!

તિષર

દ્વય-કેન્દ્

ઊજા્ત સંરક્ષણ

સામાનય રીતે વસતુઓ નીચલી ઉંચાઇ તરફ આગળ વધે છે પરંતુ આ 
જાદુઈ રરોલર ગુરુતવાકર્તણને અવગણશે અને જાતે જ ઉપર વધે છે!

જરૂરી સામગ્રી

એક જ આકાર અને 
કદ સાથેના બે ફનલ

પીવીસી પાઇપનરો 
્ુટકડરો

ગુંદર / ્ેટપ

લાકડીઓ

ઢાળની ઉપર ચડતું રરોલરઢાળની ઉપર ચડતું રરોલર



આાશ્ચય્કજનક રીતરો, તમનરો આા રારોલર તરોનાથી 
નીચરોની બાજુથી ઉપરના છરોડા સુધી જશરો.

નીચલા છરોડરોથી ફનલ છારોડારો.

હવરો રારોલની નીચી ઉંચાઇ પર ફનલમાંથી 
બનાવરોલ રારોલર મૂકારો.

બરો લાકડીઆારોનારો ઉપયારોગ કરીનરો વી-
આાકારનારો રરોમ્પ બનાવારો આનરો વીના ખુલા 
આંતની નીચરો કારોઈ વસતુ મૂકારો.

આરોક સાથરો બરો ફનલનરો ચાંટાડારો.આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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NOTES

તિચારિા જિેુ

શું તમે કરોઈ અનય આકાર વવશે વવચારી શકરો છરો જ ેઆ પ્રવૃછતિમરાં પણ 
કામ કરી શકે છે? એક અલગ રરોલર બનાવરો અને તેને ઉપર રરોલ કરરો. 
જયરાં સુધી વસતુના સમૂહનું કેન્દ્ નીચે તરફ જશે તયરાં સુધી પ્રયરોગ કાય્ત 
કરશે. એક ગરોળાકાર બરોલ સાથે પ્રયાસ કરરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. આ ફનલસના વવશેર આકારને કારણે થઈ રહ્ું છે. અંહી, રરોલરના 
દ્વય-કેન્દ્ તરો વાસતવમરાં નીચે જઈ રહ્ું છે.

2. શરૂઆતમરાં જમીનથી રરોલરની ઉંચાઇને માપરો અને પછી જયારે તે 
ઢાળની ઉપર હરોય તયારે ફરીથી ઉંચાઇને માપરો.

3. તમે જોશરો કે રરોલરનું કેન્દ્ ખરેખર પ્રયરોગના અંતમરાં નીચી ઊંચાઈ પર 
છે.

4. તેથી, થિાનરાંતરીત ઉજા્તનું ગવત ઉજા્તમરાં રૂપરાંતરણ થાય છે જનેાથી તે 
ઢાળ પર ચડી જાય છે.

5. PVC પાઇપ નીચલા છેડેથી ઉપરના છેડા સુધી જઈ શકતી નથી 
કારણ કે તેના છેડા હંમેશા ્ે્ટકથી વનસચિત ઉંંચાઇ પર હરોય છે. તેથી, 
ઢરોળાવ ઉપર જતરાં, દ્વય-કેન્દ્ ઉંચાઇથી નીચે સુધી જતું નથી.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. તરાંબાના વાયરને સખત બનાવવા મા્ેટ તેને રવિસ્ટ કરરો.
2. 3 D આકારરો બનાવવા મા્ેટ આ સખત વાયરનરો ઉપયરોગ કરરો.
3. Octahedron, Tetrahedron, Cube વગેરે જવેા વવવવધ 3 D 

આકારરો બનાવરો.
4. તમારી બનાવેલી રચનાના એક છેડે દરોરરો બરાંધીને સાબુના પાણીમરાં 

ડૂબડરો. જયારે તેને બહાર કાઢીએ, તયારે તેમરાં બનતી સાબુની ક્ફલમ તે 
બબતિદુઓ વચ્ેનું સૌથી ઓછંુ અંતર હશે.

પરપરો્ટાનું બનવું એ એક મનરોહર ઘ્ટના છે. તેમને જોવામરાં કલાકરો પસાર 
કરી શકીએ છીએ. પરંતુ પરપરો્ટાનરો ઉપયરોગ વવવવધ બબતિદુઓ વચ્ેના 
્ંૂટકા માગ્તની ગણતરીમરાં પણ થઈ શકે છે!

જરૂરી સામગ્રી

તરાંબાનરો તાર

સાબુનું દ્ાવણ

તિષર

સપા્ટીનું ક્ષેત્ફળ

પૃષઠતાણ

3-D આકારરો

નયૂનતમ સાબુની ક્ફલમનયૂનતમ સાબુની ક્ફલમ



છશરારોસબંદુઆારોનરો જરોડતી આરોક ટ્ફલ્મ 
બનાવવામાં આાવશરો.

સાબુ સારોલ્ુશનમાં આાકારારો ડૂબડારો. 

જુદા જુદા 3 ડી આાકારારો બનાવારો, જરોમ કરો  Oc-
tahedron, Tetrahedron, Cube વગરોરરો.

3 ડી આાકારારો બનાવવા માટરો આા સખત 
વાયરનારો ઉપયારોગ કરારો.

તાંબાના વાયરનરો સખત બનાવવા માટરો તરોનરો 
ટ્વિસ્ કરારો.

આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી સામગ્ી.
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ત્વત્વધ બહુફલક માટરો બનતા આાકારારોનું 
આવલારોકન કરારો.

87



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. ચરોરસ મા્ેટ, નયૂનતમ અંતરનરો માગ્ત નીચે આપેલ છે. શું તમે સાબબત 
કરી શકરો છરો કે તે કણ્તને સીધા જોડાણ કરવા કરતરાં ખરેખર ્ંૂટકા છે?

2. પરપરો્ટા રચાય છે કારણ કે પાણીએ સાબુની હાજરીમરાં સપા્ટીના 
તણાવને ઘ્ટાડ્રો છે. એક પાણીના પરમાણુમરાં રહેલા હાઇડ્રોજન 
અણુઓ બીજા પાણીના પરમાણુ (સંયરોગ) મરાં ઓક્સિજન અણુઓ 
પ્રતયે આકરપાય છે. તેઓ એકબીજા પ્રતયે આકરરતિત છે અને તેઓ 
એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. સાબુના પરમાણુઓ આકર્તણનું દબાણ 
ઘ્ટાડી ડે છે . 

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. સાબુ થી બનતી ક્ફલમરો, હંમેશા લઘુતિમ ક્ષેત્ફળ રહે તેમ આકાર લે 
છે. તેથી વવવવધ થિાનરોને સૌથી ્ંૂટકા રસતે જોડવા મા્ેટ, સાબુ ક્ફલમ નરો 
ઉપયરોગ કરી શકાય છે.

2. જો તમે સમઘન સાથે આ પ્રક્રિયા કરરો છરો, તરો તમને સમઘનની 
મધયમરાં એક નાનરો ચરોરસ મળશે.



તિષર

આ્ટ્ત

વતુ્તળ

સીધી રેખા દ્ારા 
વતુ્તલાકાર આકૃવત

Modular ગણણત

જરૂરી સામગ્રી

દરોરી

MDF રરતિગ
કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. રીંગમરાં ઘરડયાળની રદશામરાં 0 થી 99 સુધી ળચત્નિત થયેલ 100 

સલરો્્ટસ છે.
2. નીચેની પદ્વતમરાં થ્ેડ બરાંધરો:
3. 0 જ્ેટલું રિમરાંક્કત થિાન પસંદ કરરો. આ સંખયામરાં 30 ઉમેરરો - તમને 

30 મળશે. બે સલરો્્ટસ (0, 30) વચ્ેનરો થ્ેડ બરાંધરો.
4. આગળની સલરો્ટ મા્ેટ આ પ્રક્રિયા ચાલુ રાખરો.  દરેક સલરો્ટને તેના 

નંબરમરાં 30 ઉમેરી, જ ેસંખયા મળે, તેના પર કનેક્ટ કરરો. મતલબ, 
તમારે (1, 31 ), (2, 32), (3, 33) એમ દરોરી વડે જોડતા રહરો.

5. 99 થી ઉપરના નંબર મા્ેટ, તેને 100 વડે ભાગતા જ ેશેરફળ મળે 
તેના વડે જોડરો. ઉદાહરણ તરીકે, સલરો્ટ 90 મા્ેટ, તમે 30 ઉમેયપા પછી 
120 મળશે. 120 ને 100 વડે ભાગતા શેર 20 મળશે. તેથી, 90 ને 20 
વચ્ે દરોરી જોડરો. 

6. બધા સલરો્્ટસ મા્ેટ આ કરરો.
7. આ રીતે મળતા આકારનું અવલરોકન કરરો.

માત્ દરોરાનરો ઉપયરોગ કરીને ગરોળ રરતિગમરાં આકૃવતઓ બનાવરો! 
આચિય્તજનક કળા બનાવતી વખતે વધુમરાં, બાદબાકી, ગુણાકાર, સસકવનસ 
અને દાખલાઓના વવચારરો વવકસાવી શકાય છે.

CURVE STITCHING: CIRCLECURVE STITCHING: CIRCLE
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NOTES

તિચારિા જિેુ

એક જ રરતિગમરાં પરંતુ વવવવધ રંગરોના થ્ેડરો સાથે વવવવધ k મૂલયના વતુ્તળરો 
બનાવરો. પરરણામરોની તુલના કરરો અને ચચપા કરરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. આ રચનામરાં,  (N, N + k) ની જોડી રચાય છે. આ જોડાણરોમરાંથી 
બનાવેલ આકાર એક વતુ્તળ છે.

2. જો તમે k ઓછી સંખયા પસંદ કરરો, એ્ટલે કે, k<30, તરો તમને એક 
મરો્ંુટ વતુ્તળ મળશે (કારણ કે રેખાઓ પરરઘની નજીક રહે છે).

3. જો તમે k = 1 પસંદ કરરો છરો, તરો પરરણામ ફકત એક મરો્ંુટ 100-
બાજુનું બહુકરોણ છે.

4. k વધારતા જતરાં, તમે જોશરો કે k = 50 સુધી ધીમે ધીમે નાના વતુ્તળરો 
મળે છે.

5. K> 50 મા્ેટ, તમને પહેલા જવેુ જ પરરણામ મળશે, જ ે1 થી 50 વચ્ે 
પ્રાપત થયું હતું. ઉદાહરણ તરીકે, k = 10 અને k = 90 ના વતુ્તળ ની 
ત્ત્જયા સમાન હશે.



તિષર

આ્ટ્ત

વતુ્તળ

સીધી રેખા દ્ારા 
વતુ્તલાકાર આકૃવત

Modular ગણણત

જરૂરી સામગ્રી

દરોરી

MDF રરતિગ

CURVE STICHING: CARDIODCURVE STICHING: CARDIOD

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ગરોળાકાર રરતિગ ની આંદાર 50 સલરો્્ટસ છે અને તેમને ઘરડયાળ ની 

રદશા મરાં નંબરરતિગ કરેલ છે.
2. હવે દોરીને આ પ્રમાણે બાંધો:
3. 1 નંબરનું સલરો્ટ લરો. 1 ને 2 વડે ગુણતા, જવાબ 2 મળે છે. મા્ેટ 1 અને 

2 વચ્ે દરોરી બરાંધરો.
4. આ જ પ્રક્રિયા, બીજા સલરો્્ટસ મા્ેટ પણ તેમને 2 વાદે ગુણીને કરરો. 

જમેકે 2 અને 4 જોડરો, 3 અને 6, 4 અને 8, ....
5. જો ગુણાકારનરો ઉતાર 50 થી વધુ આવે તરો તેને 50 વડે ભાગી જ ેશેર 

ફળ મળે તે સંખયા વડે જોડરો. જમેકે, 32 ને 2 વડે ગુણતા જવાબ 64 
મળે છે. 64 ને 50 વડે ભાગતા શેર 14 મળશે. તેથી, 31 અને 14 વચ્ે 
દરોરી બરાંધરો.

6. આ જ પ્રક્રિયા બાકી બધા સલરો્્ટસ મા્ેટ પણ કરરો.
7. આ પ્રક્રિયા થી બનતા આકાર ને નોંધરો. 

ગરોળાકાર રરતિગ ની અંદર વવવવધ આકૃવતઓ બનાવરો ફકત દરોરીની મદદ 
થી. સરવાળરો, બાદબાકી, ગુણાકાર અને વવવવધ રચનાઓ નરો અભયાસ 
આ ગવતવવળધ વડે કરી શકાય છે. 
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NOTES

વવચારવા જવેુ

1. આ જ પ્રક્રિયામરાં, જો તમે (N, 3N) જોડી બનાવરો તરો કયરો આકાર 
બનશે? આ આકાર ને Nephroid આકાર કહેવામરાં આવે છે.

2. જો કેન્દ્ થિાને રહેલા વતુ્તળની ત્ત્જયા તેના ફરતે ફરતા વતુ્તળની 
ત્ત્જયા કરત બમણી હરોય, તરો ફરતા વતુ્તળ પરનું બબતિદુ આ પ્રકારનરો 
આકાર બનાવે છે.

3. કરોફી ના mug મરાં પણ તમે નોંધશરો કે ક્ારેક આવા પ્રકારનું પ્રવતમબ 
જોવા મળે છે. જયારે પણ પ્રકાશનરો સ્તરોત (જમેકે ટ્ૂબ-લાઇ્ટ), 
તમારી પાછળ ત્રાંસરો હરોય તયારે પ્રકાશના પરાવત્તન થી કરોફી mug 
ની અંદર આ પ્રકારની આકૃવત રાચતી જોઈ શકાય છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. આ પ્રક્રિયામરાં આપણે (N , 2N) જોડી વચ્ે દરોરી બરાંધી છે. અહીં 
બનતા આકાર ને Cardioid કહેવામરાં આવે છે.

2. એક ગરોળ કેન્દ્મરાં રાખીને બીજા ગરોળ ને તેની ફરતે ફેરવી, કરોઈ એક 
બબતિદુ જ ેઆકૃવત બનાવે તે પણ Cardioid આકાર હરોય છે. (અંહી, 
બંને વતુ્તળ ને ત્ત્જયા સમાન હરોવી જોઈએ.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. વવવવધ રંગના સ્્ટરો (વાદળી અને પીળરો) સાથે ભરેલા 2 ગલાસ લરો.
2. પ્રથમ ગલાસ (વાદળી સ્્ટરો ધરાવતા) મરાંથી કરોઈપણ સંખયામરાં સ્્ટરો 

ઉપાડરો અને બીજા ગલાસમરાં (પીળા સ્્ટરો) મૂકરો.
3. બરાબર ભેળવી દરો અને બીજા ગલાસથી પહેલામરાં એ્ટલી જ સ્્ટરો 

ઉપાડી બીજામરાં મૂકી દરો.
4. કયા ગલાસમરાં વધુ અશુદ્તા છે - એ્ટલે કે, પીળા રંગના ગલાસમરાં 

વાદળી સ્્ટરો વધુ છે કે પછી વાદળી ગલાસમરાં પીળરો રંગ વધારે છે?
5. તમને આચિય્ત થશે કે બંને ગલાસમરાં અશુસદ્ઓ સમાન રહે છે.

તિષર

વસતુનરો ગુણરોતિર

સ્્ટરો વમશ્ણ પઝલસ્્ટરો વમશ્ણ પઝલ

જરૂરી સામગ્ી

2 વવવવધ રંગના સ્્ટરો

ગલાસ



 

તમનરો આાશ્ચય્ક થશરો કરો  બંનરો ગલાસમાં 
આશુછદ્ધઆારો સમાન રહરો  છરો .

બરાબર ભેળવી દરો અને બીજા ગલાસથી 
પહેલામરાં એ્ટલી જ સ્્ટરો ઉપાડી બીજામરાં મૂકી 
દરો.

પ્રથમ ગલાસમાંથી કારોઈપણ સ્ારો પસંદ કરારો 
આનરો બીજ ગલાસમાં મૂકારો.

ત્વત્વધ રંગના સ્ારોથી ભરરોલા 2 ગલાસ લારો.

43

21



NOTES

વવચારવા જવેુ

1. આ જ ગવતવવળધ નું અલગ અલગ સ્્ટરો મા્ેટ પુનરાવત્તન કરરો અને 
પરોતાને જાતે ખાતરી કરરો કે અશુસદ્ઓ હંમેશરાં સમાન રહે છે.

2. એક વખત સ્્ટરોની આદલાબદલી પછી, તયથી જ ફરી વખત 
પુનરાવત્તન કરતરાં પણ આ જ પરરણામ મળે છે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. ચાલરો ધારરો કે તમે પ્રથમ ગલાસ (વાદળી) મરાંથી 3 સ્્ટરો પસંદ કરી અને 
તેમને બીજા ગલાસમરાં (પીળરો) મૂકી.

2. જયારે તમે 3 સ્્ટરોને બીજા ગલાસમરાં મૂકરો છરો, તયારે તેઓ આમરાંથી 
એક હરોઈ શકે છે:

• 3 વાદળી: આ ક્કસસામરાં, બંને ગલાસમરાં કરોઈ અશુસદ્ઓ નથી અને 
તેથી, અશુસદ્ઓની માત્ા સમાન છે.

• 1 વાદળી, 2 પીળરો: બંને ગલાસમરાં સમાન અશુદ્તા છે (બંને ગલાસમરાં 
અલગ રંગના 2 સ્્ટરો)

• 2 વાદળી, 1 પીળરો: બંને ગલાસમરાં હજી પણ સમાન અશુદ્તા છે (બંને 
ગલાસમરાં અલગ રંગની 1 સ્્ટરો)

• 3 પીળી: ગલાસમરાં વવવવધ રંગના 3 સ્્ટરોની સમાન અશુદ્તા હરોય છે.
3. આ જાદુ લાગતી ગવતવવળધ કામ કરે તે મા્ેટ ની શરત એ છે કે 

અદલા-બદલી થતી સ્્ટરોની સંખયા સમાન હરોવી જોઈએ. 
4. આને આ રીતે પણ સમજી શકાય છે. સ્્ટરોની પ્રક્રિયા અદલા-બદલી  

પછી, બંને ગલાસમરાં સ્્ટરોની સંખયા એકસરખી છે. ચાલરો ધારી લઈએ 
કે પ્રક્રિયા પછી, બીજા ગલાસમરાં 2 વાદળી સ્્ટરો છે.

5. બહારથી કરોઈ સ્્ટરો નથી આવી કે નથી કરોઈ સ્્ટરોને ફેં કી દીધી. મા્ેટ  
આ 2 વાદળી સ્્ટરો મા્ેટ બીજા ગલાસમરાંથી 2 પીળી સ્્ટરોને નીકળવું 
પડ્ું હશે.

6. અને આ નીકળેલી પીળા રંગની સ્્ટરો ચરોક્સપણે પ્રથમ ગલાસમરાં 
હશે.

7. આ પ્રક્રિયાનું ગમે તે્ટલી વખત પુનરાવત્તન કરીએ, જયરાં સુધી સમાન 
સંખયામરાં સ્્ટરોની આપલે કરવામરાં આવે તયરાં સુધી, અશુદ્તાની માત્ા 
(વાદળી ગલાસમરાં વાદળી સ્્ટરો અને વાદળી ગલાસમરાં પીળા સ્્ટરો) 
સમાન રહે છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. પલાસસ્ટકની નળી લરો અને ગરાંઠ બરાંધીને એક છેડેથી તેને બંધ કરરો. 

તમારી બનનોલીની બેગ તૈયાર છે!
2. સીલ કરેલરો છેડરો પકડી રાખરો, બેગમરાંથી બધી હવા કાઢી નાખરો અને 

વમત્ને બેગની અંદર મોં રાખીને બેગમરાં ફંૂકાવા મા્ેટ કહરો (બહારની 
હવા દાખલ ના થાય તેનું ધયાન રાખરો).

3. હવે અંદરની હવાને બેગમરાં એક બાજુ કરરો. ફેફસાના કદનું એક સારંુ 
માપ છે.

4. હવે તમારા વમત્ને સીલ કરેલરો છેડરો આપરો, અને તમારા મોંઢાને 
બેગથી લગભગ 10 સે.મી. દૂર રાખીને બેગમરાં ફંૂક મારરો.

5. આચિય્તની વાત છે કે, આ સમયે બેગ સંપૂણ્ત રીતે હવાથી ભરાઈ જશે!

તમારે 10 L પલાસસ્ટકની થેલી ભરવા મા્ેટ કે્ટલા શ્વાસની જરૂર પડે? 
થરોડી પ્રેકક્ટસ અને વવજ્ાનના જ્ાન સાથે, તમે આ ફકત એક જ વારમરાં 
કરી શકરો છરો!

જરૂરી સામગ્ી

મરો્ટી પલાસસ્ટક બેગ

તિષર

બનનોલીનરો સસધધરાંત

ફેફસરાંનું કદ

શ્વસન

હવાનું વજન

ઉતપલાવક બળ

બનનોલીની બેગબનનોલીની બેગ



તમારા મારોઢાનરો છરોડાથી લગભગ 10 સરો.મી. દૂર 
રાખીનરો બરોગમાં ફંૂક મારારો.

બરોગની આંદરથી બધી હવા કાઢી નાખારો.

બરોગનું કદ માપારો. વ્ાસ લગભગ 1L પાણીની 
બારોટલ જરોટલારો છરો .

હવરો ફસાયરોલી હવાનરો આરોક બાજુ કરારો.

આરોક મમતનરો નળીની આંદર માં રાખીનરો બરોગમાં 
ફંૂકવાનું કહારો (બહારની હવા દાખલ ના થાય 
તેનું ધયાન રાખરો).

સીલ કરરોલારો આંત પકડારો, બરોગમાંથી બધી હવા 
કાઢી નાખારો.
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NOTES

વવચારવા જવેુ

1. મકાનમરાંથી ધુમાડાને ઝડપથી અને અસરકારક રીતે નીકાળવા 
મા્ેટ અકગનશામકરો બનનોલીના સસદ્રાંતનરો ઉપયરોગ કરે છે. પ્રવેશદ્ાર 
અથવા બારીની સામે હવાનરો પંખરો રાખવાને બદલે, વચ્ે થરોડી જગયા 
બાકી રાખવામરાં આવે છે. અકગનશામકરો આને  “Positive Air Flow 
”  કહે છે.

2. જયારે તમે તમારા મોં દ્ારા બનનોલી બેગ ભરરો છરો તયારે કયરો વાયુ 
સૌથી વધુ માત્ા મરાં હશે? ચચપા કરરો.

3. જો આપણે તેને વજનના ધરોરણે માપીશું તરો બેગનું વજન શું હશે? 

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. બીજી વખત, બેગ સંપૂણ્ત રીતે હવાથી ભરાઈ જાય છે કારણ કે 
આસપાસની હવા પણ તમારા ફેફસરાંની હવા સાથે બેગમરાં ખેંચાય છે.

2. 1738 મરાં, ડેવનયલ બનનોલી નામના વવજ્ાનીએ વનરીક્ષણ કયુું હતું કે 
હવાના પ્રવાહની આસપાસ વાતાવરણ કરતરાં ઓછંુ દબાણ હરોય છે. 
હકીકતમરાં, હવાનરો પ્રવાહ જ્ેટલરો વધુ, તેની આસપાસનું દબાણ તે્ટલું 
જ ઓછંુ થાય છે.

3. જયારે તમે ફંૂક મારરો છરો, તયારે નીચા દબાણનું ક્ષેત્ બને છે અને 
બહારની હવા પણ બેગની અંદર જાય છે અને તે સંપૂણ્ત રીતે ભરાઈ 
જાય છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. શ્ેણીમરાં 9 વી બે્ટરી સાથે 200W અને 1.5W ના બે બલબ કનેક્ટ 

કરરો.
2. તમે જોશરો કે નાનરો બલબ લાઇ્ટ કરે છે અને મરો્ટામરાં નથી. નાનરો 

બલબ પણ થરોડીક સેકંડ મા્ેટ પ્રકાશે છે અને પછી બંધ થઈ જાય છે.
3. હવે 200 W બલબ લઈ તેના કાચને કાઢી દરો. ગલાસ કવરમરાંથી 

ક્ફલામેન્ટ કાળજીપૂવ્તક બહાર કાઢરો અને ખાતરી કરરો કે તે આ 
પ્રક્રિયા દરવમયાન તૂ્ટી ના જાય.

4. ફરીથી 200 W બલબને પલગ મરાં જોડી દરો. તમે ફરીથી થરોડી ક્ષણરો 
મા્ેટ નાનું બલબ લાઇટ્ટતિગ જોશરો અને પછી બંધ થઈ જશે.

5. હવે 200W બલબના ક્ફલામેન્ટ પર ફંૂક મારરો. આચિય્તજનક રીતે, 
નાના બલબ પ્રકાશીત થશે!

જયારે તમે બીજા બલબના ક્ફલામેન્ટમરાં ફંૂકશરો તયારે આ વવશેર બલબ 
પ્રકાબશત થઈ જશે!

જરૂરી સામગ્ી

200 W બલબ અને 
હરો્ડર

9V નરો નાનરો 
(્ટરોચ્તમરાં આવતરો) 
બલબ અને હરો્ડર

બરફ

્ેટપ

તિષર

અવરરોધ

પ્રવાહની તાપમાન 
પર અસર

શ્ેણી અને સમરાંતર 
જોડાણ

લાઇ્ટ બલબ વમસ્્ટીલાઇ્ટ બલબ વમસ્્ટી



ટ્ફલામરોન્ટ પર ફંૂક મારારો આનરો નાનારો બલબ 
તરોજસ્ી રીતરો ચમકવા લાગશરો!

હારોલ્ડરકમાં ટ્ફલામરોન્ટ દાખલ કરારો. ખાતરી 
કરારો કરો  બરો બલબ શ્રોણીમાં જરોડાયરોલા છરો .

કાળજીપૂવ્કક કાચમાંથી બલબ ટ્ફલામરોન્ટ 
બહાર કાઢારો.

તરોનરો બલબથી આલગ કરવા માટરો ગલાસનરો 
તસળયરોથી તારોડારો.

200 W બલબના ગલાસનરો ટરોપથી ઢાંકી દારો.આા પ્રવૃત્તિ માટરો જરૂરી ચીજરો.
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NOTES

તિચારિા જિેુ

1. અવરરોધ પર તાપમાનની આ અસરને તાપમાન માપવા મા્ેટ વાપરી 
શકાય છે. Sensor તાપમાનના આધારે વવધુતપ્રવાહ આપે છે, જનેે 
તાપમાન શરોધવા મા્ેટ Processorની મદદથી વરાંચી અને માપી 
શકાય છે.

2. તમે ક્ફલામેન્ટના તાપમાનને ઘ્ટાડવા મા્ેટ બરફનરો ઉપયરોગ પણ 
કરી શકરો છરો. નાનરો બલબ બરફથી વધુ પ્રકાબશત થશે કારણ કે તે 
ક્ફલામેન્ટનું તાપમાન વધુ ઘ્ટાડે છે.

3. મેચસસ્ટક સાથે 200 W બલબનું ક્ફલામેન્ટ ગરમ કરરો. નાનરો બલબ 
હવે ઓછી તેજ સાથે ચમકશે.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે નાના બલબ દાખલ કરરો છરો, તયારે સરકતિ્ટ પૂણ્ત થાય છે. 
વરોલ્ેટજ ઓછંુ હરોવાથી (9 V), સરકતિ્ટ મરાંથી પસાર થતરો પ્રવાહ પણ 
ખૂબ જ ઓછરો હરોય છે.

2. તેથી, મરો્ટરો 200W બલબ ચમકતરો નથી. પરંતુ નાનરો બલબ થરોડા 
સમય મા્ેટ પ્રકાબશત થાય છે. કારણ કે તેને ઓછી માત્મરાં પ્રવાહની 
જરૂર હરોય છે.

3. જયારે પણ કરોઈ વાહકની અંદર વવધુતપ્રવાહ વહે છે તયારે વાહકનું 
તાપમાન વધે છે. તેથી, થરોડી સેકંડ પછી, 200 W બલબનું ક્ફલામેન્ટ 
ગરમ થાય છે. તમે જાતે જ ક્ફલામેન્ટને સપશ્ત કરીને તપાસી શકરો છરો.

4. તાપમાનમરાં આ વધારરો ક્ફલામેન્ટના અવરરોધમરાં વધારરો કરે છે 
(વાહકનું તાપમાન જ્ેટલું વધારે છે, તેનરો અવરરોધ વધુ).

5. જયારે તમે ક્ફલામેન્ટ પર ફંૂક મારરો છરો, તયારે તે ઠંડુ થાય છે અને 
અવરરોધ ફરીથી ઘ્ેટ છે.

6. અવરરોધના આ ઘ્ટાડાને કારણે, નાનરો બલબ ફરીથી પ્રકાબશત થાય 
છે.



જરૂરી સામગ્ી

પેપર કપ

MDF ્ે્ટક

્ેટપ

તિષર

સ્થિર સંતુલન

અસ્થિર સંતુલન

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. ચાર પેપર કપ લરો.
2. તેમરાંથી બે કપને નીચેના ભાગ અને બે કપને ઉપરના ભાગ પરથી 

જોડરો.
3. આ બંને રરોલરરોને MDF શી્ટમરાંથી બનાવેલા ઢાળ પરથી નીચે 

સરકાવરો.
4. કયરો રરોલર ્ે્ટકને અનુસરશે અને કયરો પા્ટા પરથી ઉતરી જશે?

કયરો ગલાસનરો રરોલર પા્ટા પર સરળતાથી નીચે જશે? ચાલરો શરોધીએ!

ફલાઇંગ વ્ીલસફલાઇંગ વ્ીલસ



ટ્રોક પર બીજરો રારોલર રારોલ કરારો. આા રારોલર 
િડપથી પાટા પરથી નીચરો પડી જશરો.

પ્રથમ રારોલરનરો ટ્રોક પર રારોલ કરારો. તરો 
આાશ્ચય્કજનક રીતરો ટ્રોક પર રહરો શરો.

બરો કપનરો નીચરોના ભાગ થી ચાંટાડારો.બરો કપનરો ઉપરના ભાગ થી ચાંટાડારો.

ટ્રોક બનાવવા માટરો MDF ભાગારોનરો આરોસરોમ્બલ 
કરારો.

આા પ્રવૃત્તિ માટરો નીચરોનાની જરૂર પડશરો.

65

43

21



NOTES
િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જો તમે બે જુદા જુદા વયાસના ્ટાયર લરો અને એક સાથે જોડાઓ, તરો 
સસસ્ટમ આપમેળે નાના વયાસના વતુ્તળ તરફ વળે છે.

2. આ કારણ છે કે ધરીના સમાન પરરભ્રમણ મા્ેટ, મરો્ટા ્ટાયર મરો્ટા 
અંતરને આવરે છે અને નાનું ્ટાયર ્ંૂટકા અંતરને આવરે છે. આ  નાના 
્ટાયર તરફ વળરાંકમરાં પરરણમે છે.

3. સમાન સસદ્રાંત રરોલરરો પર લાગુ કરી શકાય છે. ચાલરો સમજીએ કે 
શા મા્ેટ પ્રથમ રરોલર (જ ેકપના ઉપરના ભાગને જોડીને બનાયેલા છે) 
સરળતાથી ્ે્ટસિ ઉપર ફરે છે?

4. જયારે રરોલરને ્ે્ટસિ પર મૂકવામરાં આવે છે તયારે તે બરાબર કેન્દ્ મરાં 
જ હરોય તેવું નથી. તે થરોડંુ ડાબી/જમણી બાજુ રહી જાય છે. આ કારણે, 
બંને કપના જ ેભાગ, ્ે્ટસિના સંપક્ત મરાં છે તેમની ત્ત્જયા સમાન રહેતી 
નથી.

5. ચાલરો ધારી લઈએ કે રરોલર થરોડરો ડાબી બાજુ મૂક્રો છે. આનરો અથ્ત 
એ છે કે ડાબી ત્ત્જયા વધુ છે અને જમણી ત્ત્જયા ઓછી છે. આમ, 
રરોલર નાના ત્ત્જયા તરફ, જમણી તરફ વળશે.

6. તેથી, રરોલર કેન્દ્ની સ્થિવત તરફ જશે. જો તે સહેજ જમણી તરફ જાય 
છે, તરો તે ફરીથી કેન્દ્ તરફ જ આવશે.

7. તેને સ્થિર સંતુલન કહેવામરાં આવે છે. રરોલર આપમેળે ખાતરી કરે છે 
કે તે ્ે્ટકની મધયમરાં રહે છે. જો તયરાં ડાબી તરફ થરોડંુ વવચલન થાય છે, 
તરો સસસ્ટમ જમણી તરફ વાળી પરોતાને સુધારે છે.

8. તેનાથી વવપરીત સ્થિવત બીજા રરોલરની છે. ચાલરો ધારી લઈએ કે 
રરોલર થરોડરો ડાબી બાજુ મૂક્રો છે. આ સમયે, ડાબી ત્ત્જયા ઓછી 
છે અને જમણી ત્ત્જયા વધુ છે. આમ, જો તયરાં પ્રારંભભક ડાબી ભૂલ 
હરોય તરો, રરોલર પણ ડાબી તરફ આગળ વધે છે. તેને અસ્થિર સંતુલન 
કહેવામરાં આવે છે.

9. તેથી, એકદમ ઓછી ભૂલ પણ વધતી રહેશે અને આખરે રરોલર પા્ટા 
પરથી ઉતરી જશે.



NOTES
તિચારિા જિેુ

1. તેથી, એકદમ ઓછી ભૂલ પણ વધતી રહેશે અને આખરે રરોલર પા્ટા 
પરથી ઉતરી જશે. રેલવેના પૈડરાં પણ પ્રથમ રરોલર જવેા જ બનાવવામરાં 
આવે છે. જથેી, જયારે પણ વળરાંક લેવાનરો હરોય તયારે, બંને પૈડરાંની 
ત્ત્જયા અસમાન બની જાય છે અને રેલવે ્ે્ટક પર જ રહે છે. 



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. 10 મીલી સસરીંજના અંત નજીક એક છછદ્ બનાવરો અને છછદ્મરાં 

વાલવને લગાવરો. વાલવને લગાવવાથી હવા આ વાલવ દ્ારા સસરીંજની 
અંદર આવી શકે છે પરંતુ બહાર જઈ શકશે નહીં.

2. ફલેક્સિ ટ્ુબનરો ઉપયરોગ કરીને આ વાલવ પર 2.5 મીલી સસરીંજ 
જોડરો.

3. ફલેસિી ટ્ુબનરો ઉપયરોગ કરીને 10 મીલી સસરીંજના ઇનલે્ટ પર 
બીજો વાલવ લગાવરો. આ વાલવનેએવી રીતે લગાવરો કે હવા આ 
વાલવમરાંથી સસરીંજમરાંથી બહાર નીકળી શકે છે પરંતુ અંદર આવી 
શકે નહીં.

4. બીજા વાલવની અંદર રૂનરો નાનરો ્ુટકડરો મૂકરો.
5. 2.5 વમલી સસરીંજની ઉપરનરો ભાગ દૂર કરરો અને ઇવા શી્ટનરો 

ઉપયરોગ કરીને ્ટરોચ પર સસગરે્ટને લગાવરો.
6. સસગારે્ટને સળગાવરો અને 10 વમલી સસરીંજને વારાફરથી દબાવરો. 

સસગારે્ટ અમુક સમય પછી સળગી જશે.
7. વાલવમરાંથી રૂ કાઢી નાખરો અને તમે તેના પર કાળરો ડામર જમા થયેલરો 

જોશરો.

આ રચના ફેફસરાં પર ધૂમ્રપાનની અસર દશપાવે છે. તમે કાળરો ડામર જોઈ 
શકરો છરો, જ ેસસગારે્ટ પીધા પછી ફેફસામરાં જમા થાય છે.

જરૂરી સામગ્ી

એક 10 વમલી 
સસરીંજ

એક 2.5 મીલી 
સસરીંજ

બે વાલવ

ફલેસિી ટ્ુબ

ગુંદર

તિષર

દબાણ

ધૂમ્રપાનની 
હાવનકારક અસરરો

વાલવ

ધુમ્રપાન હાવનકારક છેધુમ્રપાન હાવનકારક છે



1

3

5

2

4

6

આાનરો મારોટી સસરીંજ સાથરો જરોડારો.ગારોળાકાર EVA sheet ના ટુકડા પર સસરીંજ 
લગાવારો.

2.5 મમલી સસરીંજ પર ગુંદર લાગુ કરારો.10 મમલી સસરીંજમાં વાલવ જરોડારો.

10 મીલી સસરીંજમાં છછદ બનાવારો.વાલવ પર આરોક નાની ફલરોક્ી ટ્ુબ જરોડારો.
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સસગારરોટ સળગાવારો આનરો સસટ્રજંનરો 
વારાફરથી દબાવારો. સસગારરોટ આમુક સમયમાં 
સમાપ્ત થઈ જશરો.

EVA ટ્ડસ્કની આંદર સસગારરોટ દાખલ કરારો

બીજ વાલવમાં રૂ દાખલ કરારો.

મારોડરોલ તૈયાર છરો

મારોટા સસરીંજના આાગળના ભાગરો બીજરો આરોક 
વાલવ જરોડારો

11

109

87



NOTES

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે સસરીંજ ખેંચશરો, તયારે આગળનરો વાલવ બંધ છે. ધુમાડા 
સાથે હવા, સાઇડ વાલવની અંદર આવે છે અને સસરીંજ ભરે છે.

2. જયારે તમે સસરીંજ દબાવરો છરો, તયારે બાજુનરો વાલવ બંધ થઈ જાય છે 
અને આગળની વાલવમરાંથી બધી હવા (ધૂમ્રપાન સાથે) બહાર જાય છે.

3. ધૂમ્રપાનમરાં રહેલા ડામર,વાલવની અંદરનરો રૂમરાં ફસાઈ જાય છે.
4. જયારે સસગારે્ટ સમાપત થઈ જાય, તયારે તમે રૂ પર કાળરો, ચીકણું 

ડામર જમા થયેલરો જોઈ શકરો છરો.
5. ડામરના જમા થવાથી, સસરીંજ પણ ભૂરા રંગની થઈ જાય છે.
6. પ્રયરોગ પહેલરાં અને પછી મરોડેલનું વજન કરરો. એક જ સસગારે્ટનું 

પરરણામ 27 વમસલગ્ામ ્ટાર જમા થાય છે! અનક્ફલ્ટર સસગરે્ટ 
(બીડી) મા્ેટ, 55 વમસલગ્ામ ્ટાર ધૂમ્રપાન થી જમા થાય છે.

7. જયારે કરોઈ સસગારે્ટ પીવે તયારે આ ્ટાર ફેફસરાંની અંદર ચોં્ટી જાય 
છે. સમય જતરાં, એક તંદુરસત ગુલાબી ફેફસરાં ભૂરા થઈ જાય છે અને 
વધુ ્ટાર એકઠંુ થતરાં આખરે કાળરો થઈ જાય છે.

8. આના પરરણામે એસફિસીમા, રિરોવનક બ્ોંકાઇક્્ટસ અને ફેફસાના 
કેનસર જવેા ફેફસાના રરોગરો થાય છે.

9. ્ટાર ફેફસામરાં સસસલયાને લકવરો પણ કરે છે. સસસલયા નાના, વાળ 
જવેા માળખરાં છે જ ેશ્વાસનળીને લી્ટી કરે છે. તેઓ પ્રદૂરકરોને 
ફસાવવામરાં મદદ કરે છે.

10. ઝેર લરોહીના પ્રવાહમરાં પણ વહન કરે છે અને તમારા શરીરના અનય 
ભાગરોમરાં જવાનું શરૂ કરે છે. તેઓ શરીરના દરેક અવયવરો અને 
કેનસરથી પર અસર કરી શકે છે, હૃદય રરોગ, ડાયાબબ્ટીસ વગેરે તરફ 
દરોરી શકે છે.



NOTES
વવચારવા જવેુ

1. આ જ ઉદાહરણ વાલવનરો ઉપયરોગ કયપા વવના પણ દશપાવી શકાય છે. 
2 સલ્ટર બરો્ટલ લરો અને બે છછદ્રો બનાવરો, એક બરો્ટલની નીચે અને 
બીજો ઢરાંકણના કેન્દ્મરાં.

2. તળળયે છછદ્ બંધ કરરો અને બરો્ટલને પાણીથી ભરરો. કેપના છછદ્મરાં 
સસગારે્ટ દાખલ કરરો.

3. નીચે છછદ્ ખરોલરો. જમે જમે બરો્ટલમરાંથી પાણી નીકળવાનું શરૂ થાય 
છે, બરો્ટલની અંદરનું દબાણ ઓછંુ થાય છે.

4. આને કારણે, બરો્ટલની કેપમરાં છછદ્થી હવા (ધૂમ્રની સાથે) આવે છે.
5. એકવાર બરો્ટલ ખાલી થઈ જાય, તરત જ નીચેના છછદ્ને બંધ કરરો.
6. કેપ દૂર કરરો અને તેની જગયાએ કે્ટલાક ્ટીશયુ પેપર મૂકરો.
7. તળળયેના છછદ્થી હવા બહાર નીકળે છે. ્ટાર રૂ પર જમા થાય છે.
8. સાવધાની: બંધ રૂમમરાં આ પ્રવૃછતિ ન કરરો. ઓરડામરાં સંળચત ધુમાડરો 

સહભાગીઓ મા્ેટ હાવનકારક હરોઈ શકે છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. 2 સલ્ટર પલાસસ્ટકની બરો્ટલ લરો અને કેપમરાં એક નાનરો છછદ્ બનાવરો.
2. બરો્ટલને પાણીથી ભરરો અને કેપ બંધ કરરો.
3. પાણી ની બરો્ટલને ઊંધી કરી ડરો. થરોડા સમય પછી, પાણીનરો પ્રવાહ 

અ્ટકી જાય છે.
4. હવે બરો્ટલને ગરોળ ફેરવીને તેમરાં વમળ ઉતપન્ન કરવાનરો પ્રયતન કરરો.
5. પાણી વમળના આકારમરાં ગરોળ ફરવાનું શરૂ કરે છે અને નીચેની 

બરો્ટલમરાંથી વહે છે. આખી બરો્ટલ ખરેખર ઝડપથી ખાલી થઈ જાય 
છે.

શું તમે ક્ારેય બરો્ટલની અંદર પાણીનું વમળ બનેલું જોયું છે? તમે કરોઈ 
પણ જાદુ વગર, જાતે જ બનાવી શકરો છરો, વવજ્ાનની મદદથી !

જરૂરી સામગ્ી

પલાસસ્ટક બરો્ટલ

કાતર

તિષર

દબાણ

બરો્ટલ વમળબરો્ટલ વમળ



NOTES

તિચારિા જિેુ

1. આ પ્રયરોગ બે બરો્ટલથી પણ કરી શકાય છે. બરો્ટલના 2 કેપ્સ લરો 
અને ગુંદર / ્ેટપનરો ઉપયરોગ કરીને તેમને પાછા પાછળ વળગી રહરો. 
જોડાયેલા કેપ્સની મધયમરાં એક છછદ્ બનાવરો. એક બરો્ટલ પાણીથી 
ભરરો અને કેપ્સનરો ઉપયરોગ કરીને બંને બરો્ટલરોમરાં જોડાઓ. હવે 
બરો્ટલને ઉલ્ંુટ ફેરવરો. પહેલાની જમે, બીજી બરો્ટલ પર પાણી જતું 
નથી. પરંતુ જયારે તમે બરો્ટલને સ્સપન કરરો છરો તયારે એક ્ટરોનશેડરો 
રચાય છે અને પાણી એક બરો્ટલમરાંથી બીજી બરો્ટ પર જાય છે.

2. બંને ક્કસસામરાં ખાલી કરવા મા્ેટ લેવાયેલા સમયની તુલના કરરો. 
પરરણામરોની ચચપા કરરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. જયારે તમે બરો્ટલને ઊલ્ટી ફેરવરો છરો, તયારે બરો્ટલમરાંથી થરોડંુ પાણી 
નીકળી જાય છે. તે પછી, પાણીનરો પ્રવાહ અ્ટકી જાય છે.

2. આ થવાનું કારણ, બરો્ટલની અંદર પાણીની ઉપરનું દબાણ ઓછંુ થઈ 
જાય છે (બરો્ટલની અંદરની હવા વધુ કદ આવરી લેવા મા્ેટ વવસતરે 
છે).

3. જયારે તમે બરો્ટલને ફેરવરો છરો, તયારે એક વમળ બને છે જ ેહવાને 
પાણીની વચ્ેથી બરો્ટલની અંદર જવા દે છે.

4. આને કારણે, બરો્ટલની અંદર પાણીનું દબાણ ઓછંુ થતું નથી. 
પાણીનરો ઉયર થી નીચે પ્રવાહ ચાલુ રહે છે અને બરો્ટલ ખરેખર 
ઝડપથી ખાલી થઈ જાય છે.

5. જો તમે ક્ારેય બાથરૂમમરાંથી પાણીનરો ખાલી થતરો પ્રવાહ જોયરો 
હરોય, તરો તમે વમળ જવેરો બને છે.

6. વમળ એ એક ગવતનરો પ્રકાર છે, જ ેપ્રવાહી અને વાયુને કેન્દ્ રેખાની 
ફરતે સપપાકાર મુસાફરીને કારણે થાય છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. કાગળનરો કપ લરો અને તેમરાં પાણી ભરરો.
2. મીણબતિી પ્રગ્ટાવરો અને મીણબતિી પર કપ મૂકરો. ખાતરી કરરો કે 

કપને જયરોત પર મૂકતા પહેલા પાણીથી ભરેલું છે.
3. દરેકના આચિય્તની વાત એ છે કે, પાણી ઉકળવા લાગે છે તયારે પણ 

કપ બન્ત થતરો નથી.

જો તમને અનય વાસણરો ન મળે તરો શું તમે કાગળના કપમરાં પાણી ઉકાળી 
શકરો છરો? ચરોક્સ તમે કરી શકરો છરો!

જરૂરી સામગ્ી

પેપર કપ

મીણબતિી

મેચસસ્ટક

તિષર

ગરમી

દહન

પેપર કપમરાં ઉકળતુ પાણીપેપર કપમરાં ઉકળતુ પાણી



NOTES

વવચારવા જવેુ

1. પલાસસ્ટક અથવા સ્ટાઇરરોફરોમ કપથી પ્રયાસ કરરો. શું તમે હજી પણ 
કપને સળગાવયા વગર પાણીને ઉકાળવા મા્ેટ સક્ષમ છરો?

2. તમે આ પ્રવૃછતિ મા્ેટ ફુગગાઓનરો ઉપયરોગ પણ કરી શકરો છરો. 
પાણીથી મરો્ંુટ બલૂન ભરરો, તેને ઉંચાઇ પર લ્ટકાવરો અને તમારા 
વમત્ને તેની નીચે ઊભા રહેવાનું કહરો. હવે એક મીણબતિી લરો અને 
તેને બાળીને બલૂનને ફરોડવાનરો પ્રયાસ કરરો. તમારા વમત્ જયરાં સુધી 
બલૂનની અંદર પાણી હરોય તયરાં સુધી સલામત રહેશે!

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. તમે જોશરો કે જ્દી જ પાણી ઉકળવા મરાંડે છે અને કાગળના કપને 
નુકસાન ન થાય છે (સસવાય કે બહારથી કાળા મેશ જમા થાય છે).

2. બીજી બાજુ, જો તમે ખાલી કપથી પ્રયાસ કરરો છરો, તરો તે સહેલાઇથી 
આગ પકડે છે અને ્ંૂટક સમયમરાં જ સંપૂણ્ત રીતે બળી જાય છે.

3. મરો્ટાભાગના કાગળરોને સળગવા મા્ેટ આશરે 200-250 ° 
સેલલસયસ તાપમાનની જરૂર હરોય છે. પાણી 100 ° સેલલસયસ 
ઉકળે છે, બધા પાણી વરાળમરાં ફેરવે તે પહેલરાં તેનું તાપમાન 100 ° 
સેલલસયસથી ઉપર વધતું નથી.

4. કાગળ પાણીના સંપક્ત મરાં હરોવાથી, તેનું તાપમાન પણ 100 ° 
સેલલસયસ કરતરાં વધુ નથી.

5. તેથી તમે કાગળના કપમરાં પાણીને સુરબક્ષત રીતે ઉકાળી શકરો છરો - 
જયરાં સુધી જયરોત પાણીના સંપક્ત મરાં ન હરોય તેવા ગલાસના ભાગને 
સપશ્તશે નહીં.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. મેચબરોસિ પર ચાર છછદ્રો બનાવરો- બે સફેદ નીકળતા ભાગ પર અને 

બે બાજુમરાં બહારની સપા્ટીઓ પર.
2. બાજુ પર વધુ બે છછદ્રો, સફેદ નીકળતા ભાગ પર પણ બનાવરો.
3. લરાંબી દરોરાવાળી સરોય લરો અને ળચત્રોમરાં બતાવયા પ્રમાણે તેને 

છછદ્રોમરાંથી પસાર કરરો.
4. લૂપ પૂણ્ત કરવા મા્ેટ થ્ેડના બંને છેડા બરાંધરો.
5. તેને વધુ રસપ્રદ બનાવવા મા્ેટ સસલાનરો ફરો્ટરો મેચની સસ્ટક પર પેસ્ટ 

કરરો.
6. બંને હાથમરાં શબ્દમાળા લૂપને પકડરો. બંને થ્ેડરોને વારાફરતી વળરો 

અને રવિસ્ટ કરરો. મેચબરોસિ શબ્દમાળા ્ે્ટક પર મુસાફરી કરશે.

ખાલી મેચબરોસિ અને દરોરીનરો ઉપયરોગ કરીને સસલાનેચલાવરો. તમે એક 
તરફથી હાથ હલાવશરો, તરો મેચબરોસિ આગળ વધે છે. મેચબરોસિ પર 
સસલાનરો ફરો્ટરો પેસ્ટ કરરો અને સસલું દરોરી પર ચાલવા લાગે છે.

જરૂરી સામગ્રી

ખાલી મેચબરોસિ

દરોરી

સે્કચ પેન

તિષર

ઘર્તણ

સસલરાં-રાણાની ્ે્ટનસસલરાં-રાણાની ્ે્ટન



મરોચબારોક્ પર સસલાનરો લગાડારો આનરો સસલું 
ટ્રોન તૈયાર છરો .

મરોચબારોક્ બંધ કરારો.

બતાવ્ા પ્રમાણરો મરોચબારોક્નરો થ્રોડ કરારો.ટ્રોની આરોક બાજુઆરો વધુ બરો છછદારો બનાવારો.

પટ્રણામરો તમનરો 4 છછદારો મળશરો.ખાલી મરોચબારોક્ દ્ારા છછદ બનાવારો.

65

43

21



NOTES

તિચારિા જિેુ

સસલાને આગળ વધારવામરાં ઘર્તણની ભૂવમકા શું છે? જો તયરાં કરોઈ ઘર્તણ 
ન હરોય તરો, તે થરોડંુ પણ ખસશે ખરંુ?

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. મેચચતિગબરોસિની બાજુઓમરાંથી દરોરી પસાર થાય છે.
2. જયારે તમે દરોરીને ડાબી બાજુ ખેંચરો છરો, તયારે મેચબરોસિ તે તરફ નમે 

છે અને દરોરી સાથે સમરાંતર ગરોઠવાય છે.
3. આ સ્થિવતમરાં, જમણા તરફની દરોરી પર લાગતું લંબ બળ વધે છે. 

તેથી, દરોરી અને મેચબરોસિ વચ્ે વત્તતું ઘર્તણ બળ પણ વધે છે.
4. આના લીધે મેચબરોસિ જમણા તરફની દરોરી પર તયરાં જ રહે છે અને 

ડાબા તરફની દરોરી પર આગળ વધે છે.
5. આ રચના ફકત એક જ રદશામરાં આગળ વધે છે અને એકવાર તે 

અંતમરાં પહોંચયા પછી તમારે તેને પાછંુ લાવવું પડશે.



તિષર

ભારતની ભૂગરોળ

કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. રાજયરોની રૂપરેખા કાપરો અને તેમને બહાર કાઢરો.
2. તેમને ભારતના આપેલા નકશામરાં ગરોઠવવી પડશે.
3. પરંતુ ડરો્ેટડ લાઇનરોને કાપવામરાં ન આવે તેની કાળજી લરો. આ ડરો્ેટડ 

લાઇનરો ખરેખર ઘણા નાના રાજયરોના જૂથને દશપાવે છે.
4. હવે તેમને ભારતના નકશામરાં ફી્ટ કરવાનરો પ્રયાસ કરરો.

આ નકશા Jigsaw પઝલ છે. 29 રાજયરોના રૂપરેખા નકશા અહીં 
છાપવામરાં આવયા છે.

ભારત જોડરોભારત જોડરો



 

43

21



જરૂરી સામગ્ી

રંગીન કાગળ

કાતર

જયારે માક્હતી C.D. પર સંગ્ક્હત થાય છે અથવા એક કમપયુ્ટરથી 
બીજામરાં પ્રસારરત થાય છે, તયારે કે્ટલીકવાર તેમરાં ત્ુક્્ટ આવવાની 
સંભાવના હરોય છે અને માક્હતી આકસ્સમક રીતે બદલાઈ જાય છે.

અહી, એક જાદુઈ યુસ્કત બતાવવામરાં આવી છે, જમેરાં કરોઈ પણ પતિું 
ફેરવયાબાદ વગર જોઈએ પણ તેને ઓળખી શકાય છે. તે જ પદ્વતઓનરો 
ઉપયરોગ કરીને કે જ ેડે્ટા ્્ટાનસવમશન અને સ્ટરોરેજમરાં કરોઈ ભૂલ આવી 
હરોય તરો તે શરોધવા મા્ેટ કમપયુ્ટસ્ત ઉપયરોગ કરે છે.

તિષર

ગણતરી

માક્હતીનરો સંચાર

સંખયાઓની 
સમાનતા

એકી-બેકી 
સંખયાઓ

CARD-FLIP MAGICCARD-FLIP MAGIC
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NOTES

તિચારિા જિેુ

1. આ પ્રવૃછતિ CS Unplugged પુસતકમરાંથી લીધેલી છે અને તેમરાં 
આવી અનેક પ્રવૃવત છે કે જમેરાં Compueter Science વવરય વગ્ત 
મરાં કરી શકાય છે.

2. અંહી, જો એક ની જગયાએ બે પતિા ઉલ્ટાવમરાં આવે તરો શું થાય? 
ફફલપ થયેલ કાડ્ત  તમે શરોધી શકરો? તમે કહી શકરો કે કે્ટલાક કાડ્ત  
ફફલપ થયા છે? જયારે તમે ત્ણ કાડ્ત  ફફલપ કરરો છરો તયારે શું થાય? 
અને ચાર?

3. અહી જો 5 x 5ની જગયાએ, 4 x 5 ચરોરસ લઈએ તરો? શું આ પ્રક્રિયા 

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. પ્રેક્ષકરોમરાંથી કરોઈને પણ 5 × 5 ના ચરોરસમરાં પતિા મૂકવા મા્ેટ 
બરોલાવરો.

2. પ્રવૃવત ને ફકત તેને થરોડંુ મુશકેલ બનાવતા હરોઈએ તેવરો ડરોલ કરતરાં, 
વધુ એક પંસ્કત નીચે અંદ બાજુમરાં ઉમેરરો. આ વધારાના પતિા જ યુસ્કત 
છે.

3. આ વધારાની પંસ્કત ઉમેરતી વખતે, ખાતરી કરરો કે બધી ઊભી અને 
આડી હરરોળમરાં રંગીન પતિાની સંખયા સમાન બેકી જ રહે.

4. તમારી આંખરો બંધ કરરો અને પ્રેક્ષકરોમરાંથી કરોઈને એક કાડ્ત  ઉલ્ટાવનું 
પૂછરો.

5. પતિું ઉલ્ટાવયા પછી, તમે નોંધશરો કે તે પતિાની આડી અને ઊભી 
હરરોળમરાં રંગીન પતિા (અંહી કેસરી રંગના)ની  સંખયા એકી હશે.

6. તેથી, રંગીન કાડ્ત ની એકી સંખયા ધરાવતી આડી અને ઊભી હરરોળનું 
થિાન એ ઉલ્ટાવેલ થયેલ પતિાનું થિાન છે.

7. એક રસપ્રદ બાબત એ છે કે જયારે તમે સૌથી છેલલા પતિાને નીચેના 
જમણા ખૂણા પર મુકરો છરો, તયારે ઉપરની અને નીચેની પંસ્કતમરાં રરાંડીન 
પતિાની સંખયા બરાબર (એકી અથવા બેકી) હશે.

8. માક્હતી ના સંચાર દરવમયાન, Computer પણ આ જ રીતે, Data 
મરાં Parity Bit ઉમેરે છે. જથેી, Data મરાં જો કરોઈ બી્ટ 0 નું 1 અથવા 
1 નું 0 થઈ જાય તરો ભૂલ ને સુધારી અથવા પકડી શકાય છે.



NOTES કામ કરશે?
4.  અંહી રંગીન પતિાને જગયાએ સસક્ા અથવા બીજી કરોઈ વસતુ વડે 

પણ પ્રવૃવત કરી શકાય.
5. આ જ ચકાસણી તકનીકનરો ઉપયરોગ બુક કરોડ અને બાર કરોડ્સ સાથે 

થાય છે.
6. પ્રકાબશત પુસતકરોનરો દસ- અથવા 13-અંકનરો કરોડ સામાનય રીતે 

પાછળના કવર પર જોવા મળે છે. છેલલરો અંક એ એક ચેક અંક છે.. 
આનરો અથ્ત એ છે કે જો તમે કરોઈ પુસતક તેના ISBN (આંતરરાષ્્ટીય 
માનક પુસતક નંબર) નરો ઉપયરોગ કરીને ઓડ્ત ર કરરો છરો, તરો વેબસાઇ્ટ 
તપાસ કરી શકે છે કે તમે ભૂલ કરી નથી. તેઓ સૂત્મરાં પ્રથમ બાર 
અંકરો દાખલ કરીને છેલલા અંકની ગણતરી કરે છે. પછી તેઓ પ્રાપત 
કરેલ અને ગણતરી કરેલ ચેક અંકરોની તુલના સરળ રીતે કરે છે. આ 
રીતે તમે ખરો્ંુટ પુસતક મેળવશરો નહીં!



કાર્ય-પદ્ધત્તવ
1. 45 રડગ્ીના ખૂણા પર પીવીસી પાઇપનરો એક છેડરો કાપરો. આ ક્ટ 

પછી પાઇપનરો આડરો છેદ લંબગરોળ હશે.
2. પાઇપમરાં બે છછદ્રો બનાવરો જથેી તમે પાણીની બરો્ટલરો ક્ફ્ટ કરી શકરો.
3. હવે, એક છછદ્મરાં બરો્ટલ દાખલ કરરો અને તમે જોશરો કે પાઇપ તેના 

લંબગરોળ આધાર પર સ્થિર રહે છે. હવે, બીજા છછદ્મરાં પણ એક 
બીજી બરો્ટલ દાખલ કરરો. પાઇપ હજી પણ સંતુસલત રહેશે.

આ એક ઉતિમ રમકડંુ છે જ ેબરો્ટલરોને સંતુસલત કરવા મા્ેટ દ્વય-
કેન્દ્નરો ઉપયરોગ કરે છે. પહેલી નજરમરાં તે અવાસતવવક લાગે છે. પણ 
જાદુઈ અને આચિય્તજનક રીતે સ્થિર રહે છે.

જરૂરી સામગ્રી

પીવીસી પાઇપ: 
40 સે.મી. લરાંબી, 
લગભગ 2 ઇંચ 
વયાસ

બે પલાસસ્ટક વરો્ટર 
બરો્ટલ

તિષર

દ્વય-કેન્દ્

BALANCING PIPEBALANCING PIPE
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NOTES

તિચારિા જિેુ

બાજુઓ પર અને બે છછદ્રો વચ્ે વધુ બે છછદ્રો રડ્લ કરીને ચાર બરો્ટલ 
લ્ટકાવવાનરો પ્રયાસ કરરો. ક્ટના જુદા જુદા ખૂણાઓ સાથે પ્રયરોગ પણ 
કરરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. 1. જયરાં સુધી સમગ્ રચનાનું દ્વય-કેન્દ્ જમીનને સપશ્તતા આધારની 
ઉપર હરોય તયરાં સુધી તે સ્થિર ઊભું રહી શકેછે.

2. જયારે તમે કરોઈ પણ બરો્ટલ વવના પાઇપને સંતુસલત કરવાનરો પ્રયાસ 
કરરો છરો, તયારે તે પડી જશે અને ઊભું રહી શકશે નહીં. કારણ કે ફકત 
પાઇપનું દ્વય-કેન્દ્, પાઇપ ના જમીન પરના આધારની બહાર છે.

3. જયારે તમે બરો્ટલને એક છછદ્મરાં મૂકરો છરો, તયારે આખી રચનાનું કેન્દ્ 
આધારની ઉપર આવી જાય છે.



કાર્ય-પદ્ધત્તિ

1. કાગળની એક પટ્ી કાપરો.
2. છેડા પરની પટ્ી એ રીતે વાળરો કે છેડા પરનરો ખૂણરો ત્ણ સરખા 

ભાગમરાં વહેં ચાય. આ રીતે બનેલ ત્ત્કરોણ, સમબાજુ ત્ત્કરોણ હશે.
3. છેડાને વાળરો અને તે મધય-રેખાને સપશશે તયરાં લાઇન દરોરરો.
4. આ લાઇનનરો ઉપયરોગ કરી આ સંબજો ત્ત્કરોણને વાળરો.
5. આવા 10 ત્ત્કરોણ બનાવરો અને બાકીની વધેલરો કાગળ ફાડી નાખરો.
6. પટ્ીને ત્ણ ત્ત્કરોણ પછી ઊંધી વાળરો.
7. છ ત્ત્કરોણ પછી, પટ્ી ને સીધી વાળરો.
8. આગળ ની પટ્ીને પાછળની પટ્ીમરાં ખરોસી દરો.
9. છેલલા ત્ત્કરોણ પર ગુંદર લગાડી પહેલા પર લગાવી દરો.
10. ળચત્રો બનાવીને કાગળ ફેરવતા, બીજા નવા ળચત્રો બંતા જાય છે.

હાવ્તડ્ત ના  ગણણતશાસ્તી દ્ારા રચાયેલ, આ એક સૌથી આકર્તક પેપર 
મરોડેલ છે. દરેક વખતે ફરતી  વખતે, મરોડેલનરો એક અલગ ભાગ ખુલશે. 
આ કાગળના મરોડેલનરો ઉપયરોગ ફૂડ ચેઇન, જળ ચરિ અથવા ફકત કરોઈ 
પણ હકીકત વવશે આકર્તક રીતે દશપાવવા મા્ેટ ગ્ાક્ફકલી રીતે કરી શકાય 
છે.

જરૂરી સામગ્રી

પેપર

ગુંદર

સે્કલ

તિષર

ભૂવમવત

ત્ત્કરોણ

ગાણણવતક 
ઓરીગામી
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કાર્ય-પદ્ધત્તિ
એક નળાકાર નીચેના ભાગે છછદ્ કરરો.
1. હવે, 4 સે.મી. ની ્ેટપ લઈ, 1 સે.મી. જ્ેટલરો ભાગ તેના પર જ ચોં્ટાડી 

દરો. આ ્ેટપને પ્રથમ નળાકારના અંદરના ભાગે એવી રીતે લગાવી દરો કે 
ડબલ ્ેટપ છછદ્ પાસે રહે. આ નતરા મા્ેટ વાલવનું કાય્ત કરશે.

2. વાલવ એ એક-તરફી ્્ટાક્ફક સસગનલ જવેુ છે - ફકતા એક જ રદશા 
મરાં પ્રવાહ આવી જઈ શકે.

3. ફુગગાને સ્્ટરો પર ચડાવી, રબર થી બરાંધી દરો અને સ્્ટરો ને બાજુના છછદ્ 
મરાં દાખલ કરરો. નળાકારને સાઇકલ ટ્ૂબમરાં નાખી દરો.

4. બીજો નળાકાર લઈ, નીચેના ભાગમરાં છછદ્ કરરો. આ છછદ્ પર પણ, 
ઉપર  બતાવયા પ્રમાણે (સ્ેટપ 2), ્ેટપ લગાવી દરો. આ પણ વાલવ 
તરીકે કામ કરશે.

5. આ નળાકારને પણ સાઇકલ ટ્ૂબમરાં દાખલ કરરો.
6. ટ્ૂબને વચ્ેથી દબાવય કરરો અને તમે જોશરો કે ફુગગરો ફૂલવા લાગે છે. 

 

વાલવ કેવી રીતે કાય્ત કરે છે અને પંપમરાં તેનરો ઉપયરોગ શું છે?  તમે જાતે 
પંપ બનાવીને તે સમજી શકરો છરો. આ પમપનરો ઉપયરોગ ફુગગરો ફૂલવા  મા્ેટ 
પણ થઈ શકે છે! 

જરૂરી સામગ્રી

સાયકલ ટ્ુબ

પલાસસ્ટક કેન

્ેટપ

સખત સ્્ટરો

કાતર

બલૂન

તિષર

વાલવ

દબાણ

પમપ

ફુગગા મા્ેટનરો પમપફુગગા મા્ેટનરો પમપ
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NOTES

તિચારિા જિેુ

1. વાલવનરો ઉપયરોગ પંપ અને કરોમપ્રેશસ્ત સાથે મરો્ટા પ્રમાણમરાં થાય 
છે કારણ કે આ પ્રકારના સાધનરોમરાં પ્રવાહ એક જ રદશામરાં રહે તે 
પ્રકારની જરૂરરયાત ઓય છે. તમે આ પંપનરો ઉપયરોગ કરીને ફુગગામરાં 
પાણી ભરવાનરો પ્રયાસ કરરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. પંપ મરાં બે છછદ્રો છે જનેા પર વાલવ લાગેલા છે - છછદ્ A (બલૂનથી 
દૂર) અને છછદ્ B (બલૂનની નજીક).

2. જયારે પમપ દબાય છે, તયારે પંપમરાં રહેલી હવા છછદ્ B દ્ારા બલૂનમરાં 
જાય છે કારણ કે છછદ્ A બંધ છે.

3. જયારે પંપ વવસતૃત થાય છે, તયારે બહારની હવા છછદ્ A દ્ારા પંપની 
અંદર પ્રવેશે છે. છછદ્ B બંધ હરોવાને કારણે બલૂનની અંદરની હવા 
બહાર આવતી નથી.

4. પંપ ને થરોડા વખત મા્ેટ વારંવાર દબાવવાથી ફૂગગામરાં હવા ભરાઈ 
જાય છે!



કાર્ય-પદ્ધત્તિ
1. એક સાથે જોડાવા મા્ેટ, બે લાકડીઓ લરો અને તેમની આસપાસ ત્ણ 

વખત રબર બેન્ડ લપે્ટી લરો. X રચવા મા્ેટ જોડી ખરોલરો.
2. આવી 16 જોડી બનાવરો અને ખાતરી કરરો કે બધી જોડી સરખી છે. 

બધી જોડીમરાં ્ટરોચની લાકડી તે જ રદશામરાં ફેરવવી આવશયક છે 
(ઘરડયાળની રદશામરાં અથવા એબન્ટકલરોકવાઇઝ)

3. તેનરો નીચેનરો છેડરો, એકબીજાની ઉપર પાસપાસે X-આકાર ગરોઠવાય 
તેમ રાખરો. ઉપર અને નીચે રિરોસસતિગની આસપાસ રબર બેન્ડ્સ લપે્ટી.

4. આ જવેા તમામ 16 X મરાં જોડાઓ અને એક લરાંબી રચના બનાવરો.
5. આ રચનાને સીધા પકડી રાખરો અને સસસલન્ડરની જમે બંધ બંધારણ 

બનાવવા મા્ેટ છેડાને જોડરો.
6. ્ટરોચની અને નીચે રબર બેન્ડ્સને મધય તરફ ફેરવરો. તમારી પાસે 

રચનામરાં રબર બેન્ડની 5 હરરોળ હરોવી જોઈએ.
7.  રબર બેન્ડ્સને વધુ કેન્દ્ તરફ સલાઇડ કરીને તે જ પ્રક્રિયાને 

પુનરાવરતતિત કરરો. રબર બેન્ડની પંસ્કતઓની સંખયા skewers ની 
સંખયાના લગભગ ત્ીજા ભાગની હરોવી જોઈએ. 32 skewers મા્ેટ, 
તમારી પાસે રબર બેન્ડની અછગયાર પંસ્કતઓ હરોવી જોઈએ.

આ રચના રે્ટ-ઘડી ની માફક વળરાંકવાળી છે પરંતુ તે સીધી લાકડીઓની 
બનેલી છે. કલા, થિાપતય અને ગણણત એક જ પ્રવૃછતિમરાં સંયુકત!

સામગ્રી

લાકડીઓ

રબર બેન્ડ

તિષર

3 ડી આાકારારો

પરવલયાકાર

લાકડીથી બનતરો પરવલયાકારલાકડીથી બનતરો પરવલયાકાર
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NOTES

તિચારિા જિેુ

1. પરવલયાકારમરાં આરકતિ્ેટકચરલ અને એસ્ન્જવનયરરતિગની ઉપયરોછગતા 
રહેલી છે. 

2. આ પ્રવૃછતિ ગાણણવતક સંચારના વવકાસ મા્ેટ પણ શ્ેષઠ છે. 
લાકડીઓનરો ઉપયરોગ કરીને બનાવી શકરો તેવી અનય ગાણણવતક 
રચનાઓ શરોધરો.

િૈજ્ાતિક તિશ્ેષણ

1. આ રચનાને પરવલયાકાર કહેવામરાં આવે છે.
2. તમે તેને વળેલા નળાકાર ની જમે પણ કલપના પણ કરી શકરો છરો. બે 

રડસ્ક લરો અને બંને રડસ્કના પરરઘ પર સમાન છછદ્રો બનાવરો. વચ્ે 
દરોરી વડે બંને રડસ્કને જોડરો.

3. જયારે દરોરી વળેલી નથી, તયારે તમે નળાકાર જોઈ શકરો છરો.
4. હવે એક-બીજાની વવરુદ્ રદશામરાં બે રડસ્કને રવિસ્ટ કરરો અને તમે 

એક પરવલયાકર જોઈ શકરો છરો (વળતરાં રહરો અને તમને ડબલ શંકુ 
મળશે)

5. તેથી, એક પરવલયાકાર સંપૂણ્તપણે સીધી રેખાઓથી બનાવી શકાય 
છે.

6. જો તમે ઉપરથી પરવલયાકાર જોશરો, તરો તમે વતુ્તળ જોઈ શકરો છરો. 
તમે પરવલયાકારને ફેલાવીને વતુ્તળની ત્ત્જયાને બદલી શકરો છરો.






