ЯК ВИКОРИСТОВУЮТЬ МІНЕРАЛИ?
№10. ГАЛІТ, або
кам’яна сіль
З грецької „ἅλς” – сіль. Прозорий або білий мінерал, дуже
важливий для харчування людей та тварин. Використовують
у хімічній промисловості, медицині, електротехніці.

1 бал
№13. ГРАФІТ
Від грецького „γραφο” – писати. М’який, чорний або сірий
мінерал. Із порошку графіту
отримують гуму, чорну фарбу,
туш, змазку для механізмів, виготовляють олівці. Під дією високого тиску та температури у
вулканах графіт може перетворитися на алмаз.

1 бал

№16. КАОЛІН

№12. АПАТИТ

№11. СІРКА
Крихкий горючий мінерал
жовтого кольору. Використовують у виробництві гуми,
сірників, у паперовій промисловості, сільському господарстві та медицині.

2 бали

Юний геолог

Від грецького „ἀπατάω” –
„обманюю” (дуже схожий на
берил та флюорит). Зелені,
блакитні, жовті кристали зі
скляним блиском. З нього
щороку отримують мільйони
тонн цінних фосфорних добрив,
видобувають
фосфор
та
фосфатну кислоту.

2 бали

№14. ГІПС
Білі, прозорі, із перламутровим блиском кристали або
дрібнозерниста маса білого
чи сірого кольору. Використовують у виробництві цементу,
добрив, паперу, як декоративний матеріал, у медицині,
для скульптур.

№15. МАРМУР
Дуже тверда гірська порода різних кольорів, найцінніший – білий та рожевий.
Використовують у будівництві,
архітектурі, декоративно-прикладному мистецтві. У Криму
є всесвітньо відома Мармурова печера.

2 бали

1 бал
№17. ВАПНЯК

№18. ФЛЮОРИТ

Гірська порода білого кольору, головна складова частина
білої глини. Використовують
для виробництва кераміки, порцеляни та фаянсу, білого цементу, крейдованого паперу.

Важлива осадова гірська
порода, яка утворюється на
дні морів. Використовують у
будівництві, виробництві скла,
чавуну, вапна, вуглекислого
газу.

Від латинського „fluor” – течія. Крихкий, легко плавиться.
Різного кольору, відблискує,
світиться. Застосовують у металургії. З його прозоророго
різновиду – „оптичного флюориту” – виготовляють лінзи.

2 бали

1 бал

3 бали

науково-популярна тематична природнича газета для розумників і розумниць

Гра для допитливих „Шукачі мінералів" (частина 2)

Непоказні, але
корисні мінерали

Вже у кам’яну добу людина знала щонайменше 20 мінералів.

Зараз відомо приблизно 3 000 різних мінералів та лише 200 з них –
основні, з якими ми найчастіше стикаємось у повсякденному житті. У
сучасній промисловості їх використовують понад 400.
Кам'яну сіль та сірку людина використовує щодня. Без солі та сірників дуже складно приготувати їжу… Сірка, мусковіт, графіт, флюорит – цінна технічна сировина; непоказний апатит використовується
у сільському господарстві, металургії, хімічній та керамічній
промисловостях; з кальциту отримують соду та вапно; мармур,
вапняк, каолін та гіпс – важливі будівельні матеріали.
Отож, вирушаємо у пошуки звичайних, недорогих, розповсюджених і дуже корисних мінералів.
КАОЛІН
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ВАПНЯК

„Цінність” кожного мінералу подана у балах.

У наступній газеті – продовження гри. Шукачі скарбів
збиратимуть метали!
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Для гри тобі знадобляться кубик та фішки. за зразком, поданим на звороті газети, Зроби з цупкого паперу картки мінералів (ПО 2 НА КОЖЕН).
Щоб твоя мапа не порвалася, вклади її у прозорий файл. об`єднай її з МапАМИ скарбів з наступних номерів газети. Ти можеш змінювати правила гри – фантазуй!

