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MAGNETICKÉ KULI KY

To jste ješt  nevid li, co jsem objevil v další truhle! Kuli ky, které drží pohromad  a nejdou od sebe. 
Je to zkamen lina? Jsou z kamene? Jsou k sob  p ilepené? Nebo že by p eci jenom šly od sebe? Ale velmi velmi t žko. 

Motivace:

Magnetické kuli ky NEOCUBE, které je možno zakoupit p ímo na www.neocube.cz.

K tomu metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Kostka, je složená z 216 neodymových magnet  v podob  magnetických kuli ek o pr m ru 5 mm. 
M žete z nich sestavit bezpo et r zných prostorových objekt . Ale musíte zjistit, jak na to.

Nejjednodušší postup (pro 6. t ídu) je takový, že uchopíte jednu kuli ku a snažíte se celou kostku rozpojit do jednoho 
dlouhého etízku – a následn  za ít zamotávat do kroužku, p i emž celý magnetický etízek leží na stole. Vznikne 
krásná podložka.

Ve své podstat  neocube funguje tak, že skládáte prostorový objekt z magnetických kuli ek. Každý magnet má 
2 póly (obvykle se ozna ují jako severní a jižní). R zné se p itahují a stejné se odpuzují. V p ípad  magnetických kostek 
nebo válc , máte jasn  ur en severní a jižní pól. Když máte v ruce magnetické kuli ky, nikdy nevíte, kde je jih a sever. 
A v tom je ta poezie. P i skládání prostorových objekt  z magnetických kuli ek musíte s kuli kami pootá et, aby se 
k sob  p itáhly. Musíte si s tím pohrát. D ti si mohou všimnout, jak se etízky z kuli ek položené vedle sebe p itahují. 
Jediný problém je všechny magnetické kuli ky srovnat tak, aby se více p itahovaly, než odpuzovaly. ím více jsou 
kuli ky zmagnetizovány, tím více se p itahují, ale i odpuzují. Takže se siln ji zmagnetizovanými kuli kami si m žete 
pohrát stejn , jen vás budou víc bolet prsty.

Starší d ti budou ur it  zkoušet všechny možné tvary, na internetu je mnoho r zných videí i fotogra  í, nap . 
na stránkách www.neocube.cz

NEOCUBE je úžasný antistresový a relaxa ní prost edek.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P átelství, Pomoc, P ekonání.

Provedení:

Pozor u d tí s autistickými rysy (poruchy autistického spektra v r zné 
podob ) je riziko, že se nebudou chtít od této innosti odpoutat, nutné 

je dostate n  s p edstihem p ipravit na to, že bude innost kon it, p ípadn  odebrat p edem ást kuli ek. Je pot ebné 
hlídat jiné d ti, aby do stavby dít te autistického nesahaly, nebraly mu jeho díly stavebnice.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, komunikativní, k u ení.

Magnetické kuli ky jsou výborným stimulantem prostorové p edstavivosti, kreativity a tvo i-
vosti, jsou pomocníkem pro rozvoj manuálních a jemných motorických schopností, jsou výborným nástrojem pro ex-
perimenty s magnetickým polem (8. t ída, fyzika). Snažíme se vytvo it z kuli ek co nejzajímav jší útvar i seskupení. 

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Magnety nenechávejte v blízkosti po íta , mobilních telefon  ani jiných p ístroj , které by mohly být 
magnetismem poškozeny. Pozor na klasické ru i kové hodinky! 

Magnety mohou také poškodit vaši kreditní kartu, nosi e dat a jsou velmi nebezpe né pro uživatele kardiostimulátoru. 

Magnety mají povrchovou úpravu z niklu a ten m že u n kterých osob zp sobit alergickou reakci.

Pokud do sebe dva neodymové magnety siln  narazí, hrozí riziko rozt íšt ní. Mohou tak vzniknout malé a nebezpe né 
t ísky.

V p ípad  spolknutí, vdechnutí nebo p i jakémkoliv jiném vniknutí magnetu do t la ihned vyhledejte léka e! Jste 
ve vážném ohrožení života. 

Nikdy etízky z magnetických kuli ek prudce neroztrhávejte. V tšinou je jedna kuli ka z nového konce etízku 
odpuzena, n kam odsko í a s radostí se n kde p ichytí. Takže ji t eba po p lhodinovém hledání objevíte p ilepenou 
na kovové p ezce vaší panto  e.

Pozor na:


