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ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТІВ
Вчені спостерігають явище, намагаються зрозуміти і

пояснити його, і для цього вони проводять дослідження та
експерименти. Мета цієї книги $ вести вас вгору рівень за
рівнем в проведенні подібних дослідів. Ви навчитеся
визначати найкращий спосіб розв’язання поставлених перед
вами задач і знаходити відповіді на виникаючі питання.

1. МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: для чого ми проводимо дослід.
2. МАТЕРІАЛИ: список всього необхідного для проведення

досліду.
3. ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ: поетапні інструкції по

проведенню експерименту.
4. РЕЗУЛЬТАТ: точний опис очікуваного результату. Вас

підбадьорить результат, що виправдав очікування, а якщо
допустите помилку, то її причини звичайно знаходяться без
великих зусиль, і ви зможете уникнути цієї помилки в
наступний раз.

5. ПОЯСНЕННЯ: Незнайомому з науковими термінами
читачеві доступною мовою пояснюються результати досліду.

Нові терміни виділяються курсивом. Ці терміни можна
також знайти і в словнику в кінці книги.

Коли ви будете проводити експеримент, то спочатку
уважно прочитайте інструкцію. Не пропускайте жодного
кроку, не замінюйте необхідні матеріали на інші, і ви будете
винагороджені.

ОСНОВНІ ІНСТРУКЦІЇ
1. СПОЧАТКУ ПРОЧИТАТИ. Перш ніж починати

експеримент, уважно прочитайте, як його виконувати.
2. ЗБЕРІТЬ ВСІ НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ. Щоб досліди

вас не розчарували і щоб ви отримували тільки задоволення,
потурбуйтеся про те, щоб у вас під рукою було все необхідне
для їх проведення. Коли доводиться зупинятися і
розшукувати то одне, то інше, це може порушити
експеримент.

3. ЕКСПЕРИМЕНТ. Дійте поступово і дуже обережно,
ніколи не забігайте уперед і нічого не додавайте від себе. Саме
головне $ ваша безпека, тому старанно виконуйте інструкції.
Тоді ви можете бути упевнені, що не станеться нічого
несподіваного.
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4. СПОСТЕРІГАЙТЕ. Якщо отримані результати не будуть
відповідати описаним в книзі, уважно прочитайте інструкції і
розпочніть дослід спочатку.

ВИМІРЮВАННЯ
Кількість тієї або іншої речовини для дослідів, приведених

в книзі, відмірюється тим же способом і тими ж мірками,
якими користуються господині на кухні. Якщо будуть
використовуватися які$небудь специфічні одиниці
вимірювань, застосовуйте найбільш відповідні мірки. Вказані
кількості не критичні і незначні неточності у вимірюваннях не
вплинуть на результати дослідів.

АСТРОНОМІЯ

1. ХОЛОДНО # ЖАРКО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, як відстань від

Сонця впливає на температуру повітря.
МАТЕРІАЛИ: два термометри, настільна лампа, довга

лінійка (метр).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Візьміть лінійку і помістіть один термометр на відмітку

10 см,  а другий термометр – на відмітку 100 см.
• Поставте настільну лампу біля нульової відмітки

лінійки.
• Включіть лампу.
• Через 10 хв запишіть покази обох термометрів. 
РЕЗУЛЬТАТ: Ближній термометр показує більш високу

температуру.
ПОЯСНЕННЯ: Термометр, який знаходиться ближче до

лампи, отримує більше енергії і, отже, нагрівається сильніше.
Чим далі розповсюджується світло від лампи, тим більше
розходяться його промені, і вони вже не можуть сильно
нагріти далекий термометр. З планетами відбувається те ж
саме, Меркурій – найближча до Сонця планета – отримує
більше усього енергії. Більш віддалені від Сонця планети
отримують менше енергії і їх атмосфери холодніше. На
Меркурії набагато жаркіше, ніж на Плутоні, який
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знаходиться дуже далеко від Сонця. Що ж до температури
атмосфери планети, то на неї впливають і інші чинники, такі
як її густина і склад.

2. ЧИМ БЛИЖЧЕ, ТИМ ШВИДШЕ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як відстань від Сонця

впливає на час обертання планети навколо нього.
МАТЕРІАЛИ: пластилін, лінійка, рейка метрової

довжини.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Зробіть з пластиліну дві кульки розміром з волоський

горіх, приліпіть один на кінець лінійки, а інший $ на кінець
рейки.

• Поставте лінійку і рейку вертикально на підлогу поряд
так, щоб пластилінові кульки були зверху.

• Одночасно відпустіть рейку і лінійку.
РЕЗУЛЬТАТ: Лінійка падає перша.
ПОЯСНЕННЯ: Пластиліновій кульці, приліпленій до

рейки, падати далі, чим кульці на лінійці. Це нагадує рух
планет, які безперервно «падають» навколо Сонця. Меркурій,
який знаходиться на найкоротшій відстані від Сонця 
(58 млн. км), здійснює подорож навколо Сонця за 88 земних
днів. Плутон, що знаходиться в 5,9 млрд. км від Сонця,
проходить набагато більший шлях – один оберт планети
навколо Сонця триває 248 земних років. 

3. БЛАКИТНЕ НЕБО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, чому Землю

називають блакитною планетою.
МАТЕРІАЛИ: склянка, молоко, ложка, піпетка, ліхтарик.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть склянку водою.
• Затемніть кімнату і встановіть ліхтарик так, щоб

промінь світла від нього проходив крізь центральну частину
склянки з водою.

• Додайте у воду краплю молока і розмішайте.
• Поверніть ліхтарик в попереднє положення.
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РЕЗУЛЬТАТ: Промінь світла проходить тільки через чисту
воду, а вода, розбавлена молоком, має голубувато$сірий відтінок.

ПОЯСНЕННЯ: Хвилі, які складають біле світло, мають
різну довжину в залежності від кольору. Частки молока
виділяють і розсіюють короткі блакитні хвилі, із$за чого вода
здається голубуватою. Молекули азоту і кисню, що
знаходяться в земній атмосфері, досить малі, як і частки
молока, щоб так само виділяти з сонячного світла блакитні
хвилі і розсіювати їх по всій атмосфері. Від цього з Землі небо
здається блакитним, а Земля здається блакитною з космосу.
Колір води в склянці блідий і не чисто блакитний, тому що
великі частки молока відбивають і розсіюють не тільки
блакитний колір. Те ж трапляється і з атмосферою, коли там
скупчуються великі кількості пилу або водяної пари. Чим
чистіше і сухіше повітря, тим блакитніше небо, оскільки
блакитні хвилі розсіюються найбільше.

4. НАЗАД ЧИ УПЕРЕД?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати уявний рух

Марса назад.
МАТЕРІАЛИ: помічник.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Вийдіть на вулицю.
• Попросіть помічника встати біля вас, а потім нехай він

повільно йде уперед.
• Дивіться повз нього і спостерігайте за предметами, біля

яких він проходить (А).
• Тепер наздоженіть і обженіть помічника (Б).
• Обганяючи його, дивіться повз нього на предмети, біля

яких він проходить (В).
• Зупиніться самі і попросіть зупинитися свого помічника,

знаходячись метрах в п’яти від нього.
РЕЗУЛЬТАТ: Спочатку ви дивилися уперед на предмети,

повз які проходив ваш помічник, але коли ви стали рухатися
швидше за нього, вам довелося дивитися назад, щоб бачити
помічника і предмети, що знаходяться за ним. 

ПОЯСНЕННЯ: Ваш помічник йде не назад, а уперед $ ви
просто дивитеся на нього з іншої позиції. Колись люди
вважали, що Марс рухається уперед, зупиняється, йде назад, а

6



потім знов уперед. Насправді планета продовжує рухатися
уперед по своїй орбіті, але Земля повністю встигає обійти
навколо Сонця, в той час як Марс не пройшов і половини
шляху. Поки Земля наздоганяє Марс, здається, що Марс
рухається уперед. Але потім вона обганяє його і рухається
деякий час попереду Марса. Тоді виникає враження, що Марс
рухається назад. Такий уявний рух Марса називають
зворотним рухом.

5. ЧЕРВОНА ПЛЯМА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати рух в

«червоній плямі» Юпітера.
МАТЕРІАЛИ: велика банка з широким отвором, трошки

чаю, олівець.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть банку водою
• Висипте чай у воду.
• Опустіть олівець у воду по центру банки.
• Перемішуте воду, роблячи олівцем легкі кругові рухи.
РЕЗУЛЬТАТ: Чаїнки йдуть до дна, здійснюючи рухи по

спіралі, що розширяється. 
ПОЯСНЕННЯ: Перемішування викликає вир (обертаючий

рух рідини в центральній частині якої утворюється
розрідження, що притягує до себе чаїнки). Червона пляма на
Юпітері $ це могутній ураган. У нього досить сил, щоб
поглинути три таких планети, як наша Земля. Вважається, що
червоні частинки так само, як і чаїнки. підхоплюються
могутнім вихором, який зовні майже не змінився відтоді, як
люди мають можливість спостерігати Юпітер.

6. ДАЛЕКЕ СВІЧЕННЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, чому сяє кільце

Юпітера.
МАТЕРІАЛИ: ліхтарик, тальк в пластмасовій упаковці з

дірочками.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Затемніть кімнату і покладіть ліхтарик на край стола.
• Тримайте відкриту ємність з тальком під променем світла.
• Різко здавіть ємність.
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РЕЗУЛЬТАТ: Промінь світла ледве видний, поки в нього не
попадає порошок. Вилетівші частинки тальку починають
блищати і світлову доріжку стає добре видно.

ПОЯСНЕННЯ: Світло не можна побачити, поки воно не
відіб’ється від чого$небудь і не попаде у ваші очі. Частинки
тальку поводяться так само, як і дрібні частки, з яких
складається кільце Юпітера: вони відбивають світло. Кільце
Юпітера знаходиться в п’ятдесяти тисячах кілометрів від
хмарного покривала планети. Вважається, що ці кільця
складаються з речовини, що попала туди з Іо – найближчого з
чотирьох великих супутників Юпітера. Іо – єдиний відомий
нам супутник з діючими вулканами. Можливо, що кільце
Юпітера сформувалося з вулканічного попелу.

7. НА ЯСКРАВОМУ ФОНІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як поло$

ження Меркурія відносно Сонця може заважати спостере$
женню за його поверхнею.

МАТЕРІАЛИ: настільна лампа, олівець, лінійка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поверніть настільну лампу лампочкою до себе і

включіть.
• УВАГА: не дивіться прямо на лампочку.
• Тримаєте олівець на відстані витягнутої руки від себе і в

15 см від включеної лампочки.
РЕЗУЛЬТАТ: На олівці не можна прочитати напис і важко

розрізнити його колір.
ПОЯСНЕННЯ: Світло від лампи таке яскраве, що дуже

важко розглянути поверхню олівця. Точно так само із$за
сліпучого блиску Сонця важко вивчати планету Меркурій.
Меркурій більше ніж у два рази менше Землі. Він $ найближча
до Сонця планета. Коли астрономи спостерігають за
Меркурієм, то їм доводиться дивитися прямо на Сонце. У 1974
і 1975 роках космічний корабель «Марінер$10» наблизився до
Меркурія на відстань 320 км і зробив фотографії приблизно
третини поверхні цієї планети.

8. МАРСІАНСЬКА ІРЖА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Відтворити матеріал, який

забарвлює поверхню Марса в червоний колір.
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МАТЕРІАЛИ: паперова серветка, блюдце, гумові рукавички
(в яких миють посуд), мочалка з тонкого стального дроту.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть серветку пополам і покладіть її на блюдці,
• Покладіть мочалку під теплу воду, щоб змити все мило.
• Покладіть мокру мочалку на серветку.
• Поставте блюдце в таке місце, де його ніхто не буде

зачіпати п’ять днів.
• Періодично спостерігайте за ним.
• Через п’ять днів надіньте гумові рукавички, візьміть

мочалку і потріть її пальцями.
РЕЗУЛЬТАТ: Твердий сріблястий метал перетворився в

червонуватий порошок.
ПОЯСНЕННЯ: Стальний дріт містить залізо, яке

сполучається з киснем і утворює іржу (червонуватий
порошок). Грунт на Марсі складається в основному з кремнію,
кисню і різних металів $ таких, як залізо і магній. Надлишок
оксиду заліза, тобто сполуки заліза і кисню, названої іржою,
надає Марсу червонуватий відтінок. Бурі, які часто дують на
Марсі, підіймають в атмосферу хмари червоного пилу і піску,
що можуть знаходитися в марсіанському небі декілька тижнів
і навіть місяців підряд.

9. ПОДИВИМОСЯ НА МЕРКУРІЙ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, в який час доби

планета Меркурій найкраще видна з Землі.
МАТЕРІАЛИ: настільна лампа, мірка, чорний олівець для

відміток, целофанова плівка, баскетбольний м’яч.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Прикріпіть шматок плівки по центру абажура лампи.

Плівка не повинна торкатися лампочки.
• Візьміть олівець і відмітьте точкою ту ділянку плівки,

яка знаходиться навпроти центра лампочки.
• Поставте лампу так, щоб лампочка була повернена до вас.
• Включіть лампу і відійдіть від неї на метр.
• Закрийте ліве око і дивіться правим на точку, яка

намальована на плівці.
• Повільно пересуватися ліворуч, поки не почнете насилу

розрізнювати точку десь праворуч від лампочки.
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• Залиштеся в цьому стані і тримайте біля лиця м’яч, не
відкриваючи лівого ока.

• Закрийте м’ячем лице так, щоб він закривав від вас
лампочку, але дозволяв бачити точку.

РЕЗУЛЬТАТ: Точку легко розглянути, коли вона збоку від
лампочки, а м’яч закриває світло.

ПОЯСНЕННЯ: Меркурій видний неозброєним оком з Землі
вранці перед сходом Сонця або увечері після його заходу. У
цьому експерименті м’яч виконує функцію горизонту, точка $
Меркурія, а лампочка $ Сонця. Розташування цих предметів
показує, що Меркурій з’являється над горизонтом і стає легко
видимим тільки тоді, коли Сонце світить на нього,
залишаючись за горизонтом.

10. ПО КРИВІЙ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати вплив різних

сил на рух по орбіті.
МАТЕРІАЛИ: два стільці, рейка, ножиці, клейка стрічка,

мотузка, паперова склянка, сіль, олівець, картонка чорного
кольору.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поверніть два стільці спинками один до другого і

поставте їх на відстані метра один від одного.
• Покладіть рейку кінцями на спинки стільців.
• Відріжте два метрових шматки мотузки.
• Прив’яжіть першу мотузку до рейки обома кінцями і

закріпіть її клейкою стрічкою по кінцях так, щоб середина
вільно звисала.

• Перекиньте другу мотузку через провисшу частину
першої і прикріпіть до її вільних кінців паперову склянку,
щоб вона висіла вниз дном в 10 см від підлоги.

• Наповніть склянку сіллю.
• Кінчиком олівця проколіть маленьку дірочку в дні

склянки.
• Розгойдате склянку, відводячи її вбік.
РЕЗУЛЬТАТ: У той час як склянка розгойдується, сіль, що

висипається з неї, залишає на темному папері різні узори
(криві лінії).
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ПОЯСНЕННЯ: Склянка рухається під впливом різних сил,
які діють на неї. Ви розгойдали склянку, але перша з двох
мотузок примусила її рухатися в іншому напрямі, до того ж
дає про себе знати постійно діюче земне тяжіння. На планети
також діють різні сили. Кожна планета обертається навколо
своєї осі, має свою швидкість і притягується іншими
планетами і своїм супутником (або супутниками, якщо їх
декілька), але саме сильне є притягання Сонця. Поєднання
всіх цих сил веде планету по її шляху (орбіті) навколо Сонця.

11. ЕЛІПС
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, як земне тяжіння

впливає на рух небесних тіл.
МАТЕРІАЛИ: лист простого паперу, лист копірки, дошка

(до якої можна прикріпити папір з копіркою), пластилін,
картонна трубка, велика скляна кулька,

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть листок паперу на дошку, а зверху на папір

копірку робочою поверхнею вниз.
• Закріпіть обидва листки на дошці.
• Підведіть дошку з того кінця, де ви закріпили папір з

копіркою, приліпивши для цього до обох кутів по кульці
пластиліну.

• Покладіть картонну трубку одним кінцем на край листка
копірки.

• Трубка повинна бути паралельна верхньому краю дошки.
• Підніміть один кінець трубки, поклавши під нього

пластилінову кульку.
• Покладіть скляну кульку в піднятий кінець трубки, щоб

вона викотилася звідти на копірку.
• Підніміть листок копірки після того, як по ньому

прокотилася кулька, і подивіться на лінії, що з’явилися на
папері.

РЕЗУЛЬТАТ: Лінія руху кульки зігнута (змініть висоту
дошки, якщо це не так).

ПОЯСНЕННЯ: Швидкість кульки горизонтальна, і вона
буде продовжувати рухатися прямо по паперу, якщо земне
тяжіння не потягне її вниз. Тяжіння знизу в поєднанні з силою,
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що рухає її уперед, примушує кульку котитися по зігнутій
лінії. Тяжіння Сонця також сильно впливає на траєкторії
планет. Без цієї сили тяжіння планети не оберталися б навколо
Сонця, а віддалялися б від нього по прямій лінії.

12. ПАДІННЯ СУПУТНИКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, чому

супутник залишається на орбіті. 
МАТЕРІАЛИ: картонка, олівець, лінійка, ножиці, велика

(приблизно на 1,5 кг) пуста банка з$під кави, клейка стрічка,
скляна кулька.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Намалюйте на картонці коло діаметром 55 см.
• Виріжте круг, а з круга $  клин величиною в 1/8 круга.
• Скрутіть з круга конус так, щоб він вільно входив в банку

з$під кави, а його велика частина залишалася зовні.
• Заклейте конус клейкою стрічкою, щоб він не

розгортався.
• Прикріпіть його стрічкою до зовнішньої сторони банки.
• Запустіть кульку, щоб вона якнайшвидше оберталася у

верхній частині конуса, і поспостерігайте за її рухом.
РЕЗУЛЬТАТ: У міру того як швидкість кульки

зменшується, її траєкторія загинається вниз. Зрештою кулька
досягає дна конуса і зупиняється. 

ПОЯСНЕННЯ: Паперовий конус гальмує рух кульки уперед
і примушує її рухатися по колу, а сила тяжіння незмінно тягне
її вниз. Коли швидкість руху кульки уперед зменшується, сила
тяжіння примушує кульку скотитися на саме дно. Якби
супутники не втрачали швидкості, то вони продовжували б
обертатися навколо Землі, але, як і у випадку з нашою
кулькою, їх швидкість поступово знижується, примушуючи їх
наближатися до Землі, поки вони, нарешті, не врізаються в неї.
Планети і місяці, що обертаються навколо них, $ це також
супутники, і якщо швидкість їх руху знизиться, вони також
впадуть на те небесне тіло, навколо якого вони обертаються.

13. НА ОРБІТІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, яка сила тримає

супутники Землі на орбіті.

12



МАТЕРІАЛИ: скляна банка (0,5 л.) з невеликим отвором,
скляна кулька.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Тримаєте банку в горизонтальному положенні.
• Покладіть в банку скляну кульку.
• Закрийте шийку банки долонею вільної руки.
• Розпочніть крутити банку, поки кулька не розкрутиться.
• Продовжуйте крутити банку, поступово перевертаючи її

шийкою вниз. Для початку вам треба потренуватися, щоб
кулька рухалася з постійною швидкістю.

• Приберіть руку від отвору банки.
• Перестаньте крутити банку.
РЕЗУЛЬТАТ: Кулька залишається в банці, поки вона

крутиться. Коли ви перестаєте її крутити, кулька деякий час
продовжує вертітися, але зрештою сповільнює хід і падає.

ПОЯСНЕННЯ: Банка штовхає кульку, діючи на неї з
силою, направленою всередину, і примушує його рухатися по
колу. Ця сила називається доцентровою. Якби банка раптом
зникла, кулька полетіла б по прямій. Кожний предмет, який
рухається по колу $ скляна кулька, супутник якої$небудь
планети або штучний супутник $ має певну швидкість і
підпадає під вплив доцентрової сили, яка тягне його
всередину. Земля притягає до себе природні і штучні
супутники, але завдяки своїй швидкості вони залишаються на
орбіті. Але так само, як і наша скляна кулька, при зниженні
швидкості супутники падають.

14. ЗАТЕМНЕННЯ І КОРОНА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як Місяць

допомагає спостерігати сонячну корону. 
МАТЕРІАЛИ: настільна лампа, шпилька, шматок не дуже

щільного картону.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
УВАГА: Якщо вам захочеться провести цей досвід з

Сонцем, НІКОЛИ не дивіться прямо на нього. Це може
зашкодити вашим очам.

• За допомогою шпильки проробіть в картоні дірку.
• Злегка розколупайте отвір, щоб можна було дивитися

крізь нього.
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• Включіть лампу.
• Закрийте праве око.
• Картонку піднесіть до лівого ока.
• Крізь дірочку дивіться на включену лампу.
РЕЗУЛЬТАТ: дивлячись крізь отвір, можна прочитати

напис на лампочці.
ПОЯСНЕННЯ: Картонка перекриває велику частину

світла, що йде від лампи, і дає можливість розглянути напис.
Під час сонячного затемнення Місяць затуляє яскраве сонячне
світло і дає можливість вивчити менш яскраву зовнішню
оболонку $ сонячну корону.

15. МАГНІТНИЙ ЩИТ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, як Земля

захищається від сонячного вітру.
МАТЕРІАЛИ: магніт, два листки паперу, залізні ошурки,

соломинка для напоїв.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Накрийте магніт листком паперу.
• Складіть другий листок і насипте всередину залізних

ошурок.
• Тримаєте папір в 15 см від магніту.
• Подуйте через соломинку.
• Направте потік повітря на ошурки, насипані в складений

лист паперу.
• Ошурки летять до магніту.
РЕЗУЛЬТАТ: Частки заліза прилипли до паперу,

повторюючи форму лежачого під нею магніту.
ПОЯСНЕННЯ: На залізні ошурки діє магнітне поле,

існуюче навколо будь$якого магніту. Земля також має
магнітне поле. Простір навколо Землі, де виявляється дія
магнітного поля, називається магнітосфера. Магнітосфера
міняє траєкторію заряджених часток, які рухаються від
Сонця, і захоплює їх подібно тому, як магніт захоплює залізні
ошурки. Потік заряджених часток від Сонця називається
сонячним вітром, вони рухаються з швидкостями приблизно
1,5 $ 3 млн. км в годину. Під час сонячних спалахів число
часток і їх швидкість значно зростають. Ці частки можуть
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бути небезпечними для космонавтів, тому що завдають шкоди
живим тканинам. Якби Земля не мала магнітного поля, то
заряджені частки могли б досягнути її поверхні і завдати
шкоди живим організмам.

16. ЗА ГОРИЗОНТОМ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, чому Сонце можна

бачити до того, як воно підіймається над горизонтом.
МАТЕРІАЛИ: чиста літрова скляна банка з кришкою, стіл,

лінійка, книги, пластилін.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповнюйте банку водою, поки вона не почне литися

через край.
• Щільно закрийте банку кришкою.
• Покладіть банку на стіл в 30 см від краю стола.
• Складіть перед банкою книги так, щоб залишилася

видною тільки чверть банки.
• Зліпіть із пластиліну кульку розміром з волоський горіх.
• Покладіть кульку на стіл в 10 см від банки.
• Встаньте на коліна перед книгами.
• Гляньте крізь банку з водою, дивлячись понад книг.

Якщо пластилінової кульки не видно, посуньте банку.
• Залишившись в тому ж положенні, приберіть банку з

поля свого зору.
РЕЗУЛЬТАТ:
Ви можете побачити кульку тільки через банку з водою.
ПОЯСНЕННЯ:
Банка з водою дозволяє вам бачити кульку, що знаходиться

за книгами. Все, на що ви дивитеся, можна бачити тільки
тому, що світло, що випромінюється цим предметом доходить
до ваших очей. Світло, що відбилося від пластилінової кульки,
проходить крізь банку з водою і заломлюється в ній. Світло,
що приходить від небесних тіл, проходить через земну
атмосферу (сотні кілометрів повітря, оточуючого Землю) перш
ніж дійти до нас. Атмосфера Землі заломлює це світло так
само, як банка з водою. Із$за заломлення світла Сонце можна
бачити за декілька хвилин до того, як воно підніметься над
горизонтом, а також деякий час після заходу.
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17. СОНЦЕ НА ЕКРАНІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спостереження за Сонцем без

шкоди для зору.
МАТЕРІАЛИ: велика коробка (приблизно 30x30x60 см),

ножиці, бінокль, картонка розміром з листівку, клейка
стрічка, фольга, лист білого паперу. 

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
УВАГА: НІКОЛИ не дивіться прямо на Сонце $ можуть

постраждати очі.
• Розташуйте коробку так, щоб відкрита сторона

виявилася збоку.
• У верхній стінці коробки виріжте отвори, в які можуть

вміститися окуляри бінокля.
• Виріжте круг з картонки і за допомогою клейкої стрічки

закрийте їм один з об’єктивів бінокля.
• Вставте бінокль в отвір в коробці окулярами вниз і

закріпіть його в такому положенні клейкою стрічкою.
• Винесіть коробку на сонце, поставивши відкритою

стороною перед собою.
• Розташуйте коробку таким чином, щоб промені сонця

попадали в незаклеєний об’єктив. НЕ ДИВІТЬСЯ ПРЯМО НА
СОНЦЕ. Розташуйте лист білого паперу всередині коробки під
біноклем таким чином, щоб на ньому стало видно зображення
сонця.

РЕЗУЛЬТАТ: На папері видне яскраве сонячне коло.
ПОЯСНЕННЯ: Сильне світло Сонця може сильно

пошкодити зір, і тому спостереження за світилом можна
провести тільки за допомогою спеціальних інструментів,
причому спостерігаючи зображення сонячної поверхні, а не
саме Сонце. Окуляр бінокля фокусує сонячні промені на листі
паперу, і ви можете без шкоди для очей бачити зображення
Сонця на цьому екрані.

18. ЗЕФІР І СОНЦЕ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що Сонце всередині

більш щільне, ніж біля поверхні.
МАТЕРІАЛИ: 0,5кг зефіру, пластмасова склянка

місткістю до 0,5 л,  ваги.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Кладіть зефір в склянку, поки вона не наповниться до

країв.
• Зважте наповнену зефіром склянку.
• Запам’ятайте, скільки важить ця склянка, і поставте її

на стіл.
• Пальцями зімніть зефіринки і придавіть їх до дна

склянки.
• Кладіть на місце, що звільнилося все нові зефіринки,

спресовуючи їх і звільняючи, таким чином, місце в склянці
для нових.

• Продовжуйте цей процес, поки склянка знов не
наповниться.

• Знов зважте склянку.
РЕЗУЛЬТАТ: Склянка зі спресованим зефіром важить

більше.
ПОЯСНЕННЯ: Незмінний об’єм склянки наповнюється

однією і тією ж речовиною $ зефіром. Склянка із зім’ятим
зефіром важить більше, ніж із зефіром в первинному вигляді.
Цей експеримент показує, чому речовина в ядрі (центральної
частини) Сонця має більш високу щільність, ніж на його
поверхні. Щільність $ це науковий спосіб порівняння
«важкості» різних речовин; її знаходять, вимірюючи масу
(вагу) певного об’єму речовини. Вважають, що Сонце цілком
складається з однієї і тієї ж речовини, але один і той же його
об’єм важить тим більше, ніж він ближче до центра. Сила
тяжіння на Сонці дуже велика, так що речовина ближче до
центра стискується під її впливом, тому і його щільність
більше.

19. РІЗНОКОЛЬОРОВІ ВОГНИКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, з яких кольорів

насправді складається сонячний промінь.
МАТЕРІАЛИ: противень, кишенькове люстерко, лист

білого паперу.
• УВАГА: Експеримент треба провести в ясний сонячний

день. Не дивіться прямо на Сонце і не посилайте дзеркалом
сонячні промені в очі людям.
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• Наповніть противень водою.
• Поставте його на стіл біля вікна, щоб на нього падало

ранкове світло Сонця.
• Помістіть люстерко всередині противня, поклавши його

верхньою стороною на край     противня, а нижньою $  у воду під
таким кутом, щоб воно відбивало сонячне світло.

• Візьміть однією рукою лист паперу і тримайте його перед
дзеркалом.

• Другою рукою злегка посуньте дзеркало.
• Регулюйте положення дзеркала і паперу, поки на ній не

з’явиться різнокольорова райдуга.
• Злегка потрясіть дзеркало.
РЕЗУЛЬТАТ: На білому папері з’являються іскристі

різнокольорові вогники.
ПОЯСНЕННЯ: Вода над дзеркалом утворює призму.

Призма $ це трикутне скло, яке заломлює промені світла, що
проходять через нього, так, що світло розбивається на різні
кольори $ спектр. Призма може розділити сонячне світло на
сім кольорів, які розташовуються в такому порядку:
червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і
фіолетовий. Вода хвилюється і змінює напрям світла, із$за
чого кольори нагадують вогники.

20. ПОЛЯРНЕ СЯЙВО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Відтворити і описати рух

заряджених часток до земних полюсів.
МАТЕРІАЛИ: дірокол, серветка, стіл, кругла повітряна

куля, яку можна вільно тримати в руці в надутому стані, ваше
власне волосся $ пересвідчіться, що воно чисте і сухе.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Візьміть дірокол і видавіть на серветці 20 $ 30 дірок.
• Покладіть паперові кружальця на стіл.
• Потріть кулю об своє волосся разів десять.
• Піднесіть ту частину кулі, яку ви терли об волосся, до

паперових кружалець, але не торкайтеся їх кулею.
РЕЗУЛЬТАТ: Кружальця притягуються кулею, а деякі

зіскакують з неї.
ПОЯСНЕННЯ: Паперові кружальця грають роль

заряджених часток, які на великих відстанях оточують

18



Землю, а повітряна куля представляє саму Землю. Як ми вже
розказували в досліді 15, Земля має магнітосферу, яка
відхиляє траєкторію польоту заряджених сонячних часток і
ловить їх. Земні полюси нагадують сильні магніти і
притягають деякі заряджені частки з магнітосфери до Землі.
Однак частки не падають на поверхню Землі і не зіскакують з
неї, як наші паперові кружальця, а рухаються у верхніх
шарах атмосфери біля полюса, стикаючись з атомами газу.
Атоми газу переходять в збуджений стан і випромінюють
світло. Кожний вид атома випускає промені певного кольору,
в результаті чого утворюється полярне сяйво, яке ми
називаємо північним.

21. ПРЯМО АБО ПО КОЛУ?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, чому Місяць

залишається на орбіті.
МАТЕРІАЛИ: паперова тарілка, ножиці, скляна кулька. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ: 
• Розріжте паперову тарілку пополам і використайте одну

половину.
• Покладіть кульку на край відрізаної частини.
• Поставте тарілку на стіл і злегка нахиліть її, щоб кулька

швидко покотилася по виїмці в тарілці.
РЕЗУЛЬТАТ: Кулька скочується з тарілки і віддаляється

від неї по прямій.
ПОЯСНЕННЯ: Предмети рухаються по прямій, якщо на

них не впливає яка$небудь сила. Знаходячись на тарілці,
кулька рухалася по колу, тому що краї тарілки підштовхували
її до центра. Коли кулька досягла кінця тарілки, вона
покотилася по прямій лінії. Місяць, який також має певну
швидкість, як і скляна кулька, віддалився б по прямій, якби
земна гравітація не утримувала його на круговій орбіті.

22. ОБЕРТАННЯ МІСЯЦЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що Місяць

обертається навколо своєї осі.
МАТЕРІАЛИ: два листи паперу, клейка стрічка,

фломастер.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Проведіть коло в центрі одного листа паперу.
• Напишіть слово «Земля» в колі і покладіть лист на

підлогу.
• Фломастером намалюйте велику зірку на іншому листі і

стрічкою прикріпіть його до стіни.
• Встаньте біля листа на підлозі з написом «Земля» і при

цьому поверніться лицем до іншого листа паперу, де
намальована зірка.

• Йдіть навколо «Землі», продовжуючи залишатися лицем
до зірки.

• Встаньте лицем до «Землі».
• Йдіть навколо «Землі», залишаючись до неї лицем.
РЕЗУЛЬТАТ: Поки ви ходили навколо «Землі» і при цьому

залишалися лицем до зірки, що висить на стіні, різні частини
вашого тіла виявлялися поверненими до «Землі». Коли ви
ходили навколо «Землі», залишаючись до неї лицем, то були
постійно звернені до неї тільки передньою частиною тіла.

ПОЯСНЕННЯ: Вам доводилося поступово повертати своє
тіло по мірі вашого руху навколо «Землі». І Місяцю також,
оскільки він завжди звернений до Землі однією і тією ж
стороною, доводиться поступово повертатися навколо своєї осі
по мірі руху по орбіті навколо Землі. Оскільки Місяць
здійснює один оберт навколо Землі за 28 днів, то і його
обертання навколо своєї осі займає такий же час.

23. МІСЯЧНИЙ ПЕЙЗАЖ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Подивитися місячний пейзаж.
МАТЕРІАЛИ: кісточки доміно, стіл, ліхтарик.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте на стіл 6 $ 8 кісточок доміно.
• Завісьте штори і погасіть в кімнаті світло. Включіть

ліхтарик і тримайте його під кутом до кришки стола
сантиметрах в тридцяти від доміно.

РЕЗУЛЬТАТ: Кісточки доміно відкидають на стіл тіні.
ПОЯСНЕННЯ: Кісточки доміно загороджують світло

ліхтарика таким же чином, як гори на Місяці $ сонячне світло.
Тіні від освітлених Сонцем гір лягають на рівнини, і тому вони
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здаються темними. Такими ж темними здаються і місячні
кратери. Поєднання гір, рівнин і кратерів і складає місячний
пейзаж.

24. ЗОРЯНИЙ ГОДИННИК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, чому зірки

здійснюють круговий рух по нічному небу.
МАТЕРІАЛИ: парасолька темного кольору, біла крейда.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Крейдою намалюйте сузір’я Великої Ведмедиці на

одному з сегментів внутрішньої частини парасольки.
• Підніміть парасольку над головою.
• Повільно обертайте парасольку проти годинникової

стрілки.
РЕЗУЛЬТАТ: Центр парасольки залишається на одному

місці, в той час як зірки рухаються навколо.
ПОЯСНЕННЯ: Зірки в сузір’ї Великої Ведмедиці

здійснюють уявний рух навколо однієї центральної зірки $
Полярної $ як стрілки на годиннику. На один оберт йде одна
доба $ 24 години. Ми бачимо обертання зоряного неба, але це
нам тільки здається, оскільки насправді обертається наша
Земля, а не зірки навколо неї. Один оберт навколо своєї осі
вона здійснює за 24 години. Вісь обертання Землі направлена
до Полярної зірки і тому нам здається, що зірки обертаються
навколо неї.

25. ДЕННІ ЗІРКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що зірки світять

постійно.
МАТЕРІАЛИ: дірокол, картонка розміром з листівку,

білий конверт, ліхтарик.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Пробийте діроколом в картонці декілька отворів.
• Вкладіть картонку в конверт.
• Знаходячись в добре освітленій кімнаті, візьміть в одну

руку конверт з картонкою, а в іншу $ ліхтарик.
• Включіть ліхтарик і з 5 см посвітіть ним на звернену до

вас сторону конверта, а потім на іншу сторону.
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РЕЗУЛЬТАТ: Дірки в картонці не видні через конверт,
коли ви світите ліхтариком на звернену до вас сторону
конверта, але стають добре помітними, коли світло від ліхтаря
направлене з іншого боку конверта прямо на вас.

ПОЯСНЕННЯ: У освітленій кімнаті світло проходить через
дірочки в картонці незалежно від того, де знаходиться
засвічений ліхтарик, але видно їх стає тільки тоді, коли дірка
завдяки світлу, що проходить через неї, починає виділятися на
більш темному фоні. Із зірками відбувається те ж саме. Вдень
вони світять також, але небо стає настільки яскравим із$за
сонячного світла, що світло зірок затьмарюється. Найкраще
дивитися на зірки в безмісячні ночі і подалі від міських вогнів.

26. ЗОРЯНІ КІЛЬЦЯ
МЕТА. ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, чому здається, що

зірки рухаються по колу.
МАТЕРІАЛИ: ножиці, лінійка, біла крейда, олівець,

клейка стрічка, папір чорного кольору.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Виріжте з паперу круг діаметром 15 см.
• Навмання намалюйте крейдою на чорному крузі 10

маленьких точок.
• Проколіть круг олівцем по центру і залиште його там,

закріпивши знизу клейкою стрічкою.
• Затиснувши олівець між долонь, швидко крутіть його.
РЕЗУЛЬТАТ: На паперовому крузі, що обертається

з’являються світлі кільця.
ПОЯСНЕННЯ: Наш зір на деякий час зберігає зображення

білих точок. Із$за обертання круга їх окремі зображення
зливаються в світлі кільця. Подібне трапляється, коли
астрономи фотографують зірки, роблячи при цьому
багатогодинні витримки. Світло від зірок залишає на
фотопластині довгий круговий слід, неначе б то зірки
рухалися по колу. Насправді ж,  рухається сама Земля, а зірки
відносно неї нерухомі. Хоч нам здається, що рухаються зірки,
рухається фотопластина разом з Землею, що обертається
навколо своєї осі. 
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27. ПЛАНЕТАРІЙ В КОРОБЦІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ:
Показати, як в планетарії отримують зображення нічного

неба.
МАТЕРІАЛИ: коробка з$під взуття, ножиці, ліхтарик,

чорний папір, скотч, шпилька. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Виріжте квадратний отвір на одній з менших бічних

сторін.
• У протилежній стінці коробки виріжте круглий отвір для

того, щоб вставити ліхтарик.
• Закрийте квадратний отвір шматком чорного паперу,

прикріпивши папір скотчем. За допомогою шпильки
проробіть в папері 7 $ 8 дірочок.

• Поставте коробку тією стороною, де чорний папір, на
деякій відстані від білої стіни.

• Погасіть в кімнаті світло і включіть ліхтар.
• Рухайте коробку біля стіни, щоб на ній стали виразно

видні світлові точки. Якщо їх видно погано, спробуйте
збільшити отвори в чорному папері.

РЕЗУЛЬТАТ: На стіні видно збільшене зображення
дірочок, пророблених в чорному папері.

ПОЯСНЕННЯ: Світло від ліхтарика проходить крізь
дірочки в чорному папері і йде далі, поки не попадає на стіну,
на якій ми бачимо світлові плями, збільшені в порівнянні з
дірочками. Щоб показати нічне небо в планетарії, використо$
вують кулю, в якій пророблені дірочки, відповідні окремим
зіркам і сузір’ям. Сузір’я $ це група зірок, розташованих таким
чином, що вони утворюють уявну фігуру. Яскрава лампа
всередині кулі проектує зображення зірок на круглу стелю, що
служить небом. Коли куля обертається, видні різні групи
зірок. А оскільки Земля також обертається і навколо Сонця, то
в різний час року на небі видні різні зірки.

28. СПІРАЛІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати рух спіральної

галактики.
МАТЕРІАЛИ: літрова банка, лист паперу із зошита,

дірокол, олівець.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть банку водою на 3/4 об’єму.
• За допомогою діроколу виріжте кружечки з паперу. 
• Висипте паперові кружечки у воду.
• Олівцем розмішайте воду, роблячи кругові рухи.
• Спостерігайте рух води зверху і збоку.
РЕЗУЛЬТАТ: Паперові кружечки обертаються, утворюючи

спіраль ближче до центра банки.
ПОЯСНЕННЯ: Кружечки паперу, що обертаються у воді,

поводяться подібно тому, як відбувається рух і ущільнення
речовини в зоряній спіральній галактиці. У центрі галактики
зірок більше, і вони утворюють ущільнення. Наша Галактика
$ Молочний шлях $ це також спіральна галактика, що
складається з 200 мільярдів зірок. Один оберт навколо своєї осі
вона здійснює за 250 мільйонів років. Наша сонячна система є
лише дуже невеликою частиною Галактики, розмір якої 100
тисяч світлових років. Вона знаходиться на її краї.
Світловими роками вимірюється не час, а відстань. Один
світловий рік $ це відстань, яку світло, розповсюджуючись з
швидкістю 300 тисяч кілометрів в секунду, проходить за рік.

29. ОБЕРНЕНІ ЗІРКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, який шлях

світло проходить в телескопі$рефракторі.
МАТЕРІАЛИ: лист темного паперу, ножиці, настільна

лампа з штативом, що гнеться, клейка стрічка, лінійка,
збільшувальне скло.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Виріжте з темного паперу круг по розміру абажура

лампи.
• Проріжте в крузі отвір в формі стрілки.
• Закрийте кругом абажур і закріпіть клейкою стрічкою.
УВАГА: Лампочка буде гарячою $ пересвідчіться, що папір

її не торкається.
• Поставте лампу в двох метрах від стіни.
• Включіть її і затемніть кімнату.
• Тримайте збільшувальне скло в 30 см від лампи.
• Рухайте збільшувальне скло назад$уперед, поки на стіні

не з’явиться чіткезображення стрілки.
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РЕЗУЛЬТАТ: Зображення стрілки, що з’явилося на стіні $
обернене.

ПОЯСНЕННЯ: Світло йде по прямій, але заломлюється
лінзою, із$за чого зображення перекидається. У телескопі$
рефракторі зображення створюється за допомогою лінз, які
виконують ту ж роль, що і збільшувальне скло, яке ми
використали в цьому експерименті. Тому всі об’єкти, що
розглядаються за допомогою телескопа$рефрактора, здаються
оберненими.

30. КОСМІЧНА ВАГА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, як в космосі можна

вимірювати масу.
МАТЕРІАЛИ: полотно ножівки довжиною біля 25 см, 4

монети будь$якого розміру, клейка стрічка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• УВАГА: попросіть дорослих заклеїти зубці ножівки

клейкою стрічкою.
• За допомогою клейкої стрічки прикріпіть ножівку до

краю стола.
• Відтягніть вільний кінець ножівки і відпустіть.
• Подивіться, з якою швидкістю гойдається ножівка.
• Клейкою стрічкою до кінця леза прикріпіть дві монети

по одній з кожної сторони.
• Ще раз відтягніть ножівку і відпустіть.
• Прикріпіть до леза ще дві монети і знов розгойдайте

ножівку.
РЕЗУЛЬТАТ: Чим більше монет прикріпляється до

ножівки, тим менше стає швидкість її коливань.
ПОЯСНЕННЯ: Ножівка, що гойдається $ це інерційні ваги.

Вони гойдаються незалежно від того, де знаходяться $ в
гравітаційному полі або поза ним, і тому можуть бути
використані в космосі. Чим більше маса предмета, тим більше
його інерція і тим важче зрушити його з місця. Кожний раз,
згинаючи ножівку, ви прикладали одну і ту ж кількість
енергії. Однак, чим більше ставала маса вантажу на полотні
ножівки, тим більше було потрібне енергії на його
розгойдування, і тому швидкість коливань зменшувалася.
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Можна зазделегідь визначити число коливань для якої$небудь
певної маси, і, полічивши їх, обчислити масу предмета.

31. ЧИ ДАЛЕКО ДО МІСЯЦЯ?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як можна виміряти

відстань до Місяця.
МАТЕРІАЛИ: два плоских люстерка, клейка стрічка, стіл,

листок з блокнота, ліхтарик.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• УВАГА: Експеримент треба провести в кімнаті, яку

можна затемнити.
• Склейте дзеркала стрічкою так, щоб вони відкривалися і

закривалися як книга.
• Поставте дзеркала на стіл.
• Прикріпіть листок паперу на грудях.
• Покладіть ліхтарик на стіл так, щоб світло попадало на

одне з дзеркал під кутом.
• Знайдіть для другого дзеркала таке положення, щоб воно

відбивало світло на листок паперу у вас на грудях.
РЕЗУЛЬТАТ: На папері з’являється кільце світла.
ПОЯСНЕННЯ: Світло спочатку було відображене одним

дзеркалом на інше, а потім вже на паперовий екран.
Ретрорефлектор, залишений на Місяці, складений з дзеркал,
схожих на ті, які ми використали в цьому експерименті.
Вимірявши час, за який посланий з Землі лазерний промінь
відбився в ретрорефлекторі, встановленому на Місяці, і
повернувся на Землю, вчені і обчислили відстань від Землі до
Місяця.

32. ЯКИЙ КУТ?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ:
Встановити, як за допомогою астролябії можна

порівнювати відстані.
МАТЕРІАЛИ: нитка, ножиці, лінійка, транспортир, важка

гайка, соломинка для коктейлю, клейка стрічка, помічник.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відріжте нитку довжиною 30 см.
• Закріпіть один кінець нитки в центрі транспортира.
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• До іншого кінця прив’яжіть гайку.
• Приклейте соломинку до основи транспортира.
• Через соломинку дивіться (закривши одне око) на

верхівки предметів, які знаходяться далеко від вас.
• Попросіть помічника подивитися, під яким кутом висить

нитка.
РЕЗУЛЬТАТ: Чим вище предмет, тим більше кут.
ПОЯСНЕННЯ: Щоб побачити верхівки далеко

розташованих предметів, транспортир треба підняти. Нитка
залишається висіти перпендикулярно підлозі, тому що
гравітація продовжує тягнути її до центра Землі. Коли
транспортир повертається, кут між ниткою і соломинкою
змінюється. Інструмент, що використовує цей принцип,
називається астролябією. Його застосовують для вимірювання
кутів і визначення географічних координат (наприклад,
місцезнаходження корабля в океані).

33. ВИМІРЮВАННЯ ЯСКРАВОСТІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як виміряти

яскравість світла.
МАТЕРІАЛИ: метр, коробка з$під взуття (або будь$яка

такого ж розміру), фольга, вощений папір, ножиці, скотч,
ліхтарик.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Виріжте квадратний отвір на обох менших бічних

сторонах коробки і два таких же отвори на одній з великих
бічних сторін.

• Закрийте всі отвори листами вощеного паперу,
прикріпивши їх скотчем.

• Складіть шматок фольги так, щоб він висів посередині
коробки і розділяв її пополам. Закріпіть фольгу скотчем.

• Закрийте коробку кришкою.
• Затемніть кімнату, поставте коробку на підлогу і в двох

метрах від неї покладіть включений ліхтарик, направивши
промінь на одну з малих бічних сторін.

• Розгляньте отвори, які знаходяться на великій бічній
стороні.

• Спочатку на метр, а потім на півметра наблизьте
ліхтарик до коробки.
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РЕЗУЛЬТАТ: Чим ближче ми присуваємо ліхтар, тим
яскравіше стає та сторона, на яку падає світло.

ПОЯСНЕННЯ: Фольга відбиває світло, а вощений папір
розсіює його $ тому сторона, на яку падає світло, здається
яскравішою. Чим ближче джерело світла, тим вона яскравіше.
Наша коробка з прорізами $ щось на зразок фотометра.
Фотометр визначає яскравість світла. Для того, щоб визначати
яскравість зірки, використовують більш чутливі фотоелектричні
прилади. Зірка, що знаходиться близько до Землі, здається
яскравішою за таку ж саму зірку, яка знаходиться далі.

34. СИГНАЛ ІЗ СУПУТНИКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як працю$

ють супутники зв’язку.
МАТЕРІАЛИ: плоске люстерко, пластилін, стіл, помічник,

ліхтарик.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте поруч із відкритими дверима стіл.
• Пластиліном прикріпіть до стола люстерко так, щоб воно

стояло.
• Попросіть помічника піти в сусідню кімнату і встати так,

щоб він бачив стіл, але не бачив вас.
• Посвітіть на поверхню дзеркала ліхтариком.
• Разом з помічником знайдіть таке положення, при якому

він буде бачити світло, що відбивається дзеркалом, але як і
раніше не буде бачити вас.

РЕЗУЛЬТАТ: Помічник бачить промінь світла, що
посилається з іншої кімнати.

ПОЯСНЕННЯ: Блискуча поверхня дзеркала відбиває світло.
Радіохвилі можуть відбиватися від гладких поверхонь також,
як і світло, після чого вони приймаються в різних точках земної
кулі. Сигнал, посланий до супутника, що знаходиться на орбіті,
відбивається від нього і йде до приймача, який знаходиться за
багато кілометрів від передавача.

35. СТУПЕНІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати ступені, з

яких складається ракета.
МАТЕРІАЛИ: паперовий стаканчик (150 г), ножиці, довга

повітряна кулька (до 50 см), кругла повітряна кулька (25 см).

28



ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відріжте у паперового стаканчика дно.
• Частково надуйте довгу кульку і протягніть той її кінець,

де знаходиться отвір, через паперовий стаканчик.
• Залиште кульку в стаканчику.
• Зігніть кінець кульки з отвором і запхайте його під край

стаканчика, щоб не вийшло повітря.
• Обережно протягніть у той же стаканчик зі сторони

загнутого кінця довгої кульки круглу кульку і надуйте її.
• Відпустіть отвір круглої кульки.
РЕЗУЛЬТАТ: Повітря, яке виходить з круглої кульки,

штовхає обидві кульки разом із стаканчиком уперед. Коли з
круглої кульки вийде все повітря, стаканчик від’єднується, а
довга кулька, здуваючись, ніби вистрілює уперед.

ПОЯСНЕННЯ: Кульки являють собою триступеневу
ракету. Для того, щоб підняти і розігнати важкий космічний
апарат, потрібна велика кількість пального. У кожного
ракетного ступеня є свій власний запас пального і двигун.
Повністю витративши пальне, ступень від’єднується від
ракети і робить її легшою. Ступені по черзі розганяють ракету,
поки вона не набере достатню швидкість, щоб покинути земну
атмосферу і вилетіти у відкритий космос.

36. ЦУКРОВЕ СВІТЛО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, яким чином

свічення кристалів може принести користь в космічному
польоті.

МАТЕРІАЛИ: пластиковий пакет, молоток, шматок
дерева, льодяник (шматок цукру$рафінаду).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
УВАГА: Цей експеримент повинен проводитися в темному

приміщенні. Підійде комора або закрита ванна кімната.
• Покладіть в пакет один льодяник.
• Покладіть пакет на деревину.
• Занесіть молоток над льодяником. Не зводьте очей з

льодяника, коли будете ударяти по ньому молотком.
РЕЗУЛЬТАТ: Коли льодяник кришиться, на мить

з’являється голубувато$зелений спалах світла.
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ПОЯСНЕННЯ: Кристали, що розколюються під тиском,
виділяють світло. Це світло $ приклад триболюмінесценції.
Кристали $ такі як цукор і кварц $ при руйнуванні випускають
спалахи. Такі кристали можуть використовуватися інжене$
рами при виготовленні зовнішньої оболонки космічних
кораблів. Можливо, що апаратура, яка знаходиться на Землі,
зможе засікти спалахи світла від кристалів, що знаходяться на
космічних кораблях, і сигналізувати про небезпеку.

37. ТЕМНИЙ КОСМОС
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, чому в Космосі темно.
МАТЕРІАЛИ: ліхтарик, стіл, лінійка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть ліхтарик на край стола.
• Затемніть кімнату, залишивши тільки включений

ліхтар.
• Погляньте на промінь світла і спробуйте прослідити його.
• Піднесіть руку на відстань приблизно 30 см від ліхтаря.
РЕЗУЛЬТАТ: На вашій руці з’являється круг світла, але

між ліхтарем і вашою рукою або зовсім не видно світла, або
майже не видно.

ПОЯСНЕННЯ: Ваша рука відбила світло і ви його
побачили. Незважаючи на те що сонячне світло постійно
пронизує космос, там темно. Це відбувається тому, що в
космосі немає нічого, що могло б відбивати світло. Світло
видне тільки тоді, коли воно відіб’ється від якого$небудь
предмета і попаде в наші очі.

38. ПЛАСТІВЦІ І НЕВАГОМІСТЬ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як земне

тяжіння долає інерцію.
МАТЕРІАЛИ: кукурудзяні пластівці, молоко, глибока

тарілка, ложка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Насипте в тарілку кукурудзяних пластівців і залийте їх

молоком.
• З’їжте ложку пластівців.
• Піднесіть до рота другу порцію, але зупиніться в останній

момент.
• Розгляньте положення ложки і її вміст. 
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РЕЗУЛЬТАТ: Їжа залишається в ложці.
ПОЯСНЕННЯ: У цього експерименту немає ніяких

дивовижних результатів. Розуміється, їжа залишається в
ложці, чи але завжди так відбувається? Ні! Якби ви їли в
космосі і зупинили ложку перед самим ротом, все ваше
обличчя було б в кукурудзяних пластівцях і молоці.
Гравітація з достатньою силою притягає все до Землі, щоб
утримати їжу в ложці, коли вона раптово зупиняється.
Поняття інерція означає, що рухомий предмет продовжує
рухатися, поки його не зупиняє яка$небудь сила. У
космічному польоті, при невагомості, їжа продовжувала б
рухатися по інерції і виплеснулася б з ложки.

39. ВОДА В СКАФАНДРІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, що трапляється з

водою, яка знаходиться в закритому просторі, наприклад, в
скафандрі.

МАТЕРІАЛИ: банка з кришкою.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в банку води стільки, щоб закрити дно.
• Закрийте банку кришкою.
• Поставте банку на сонячне світло на дві години.
РЕЗУЛЬТАТ: На внутрішній стороні банки скупчується

рідина.
ПОЯСНЕННЯ: Тепло, що йде від Сонця, примушує воду

випаровуватися (перетворитися з рідини в газ). Ударяючись об
прохолодну поверхню банки, газ конденсується (перетво$
рюється з газу в рідину). Через пори шкіри люди виділяють
солону рідину $ піт. Піт, що випаровується,  а також пари води,
що виділяються людьми при диханні, через деякий час
конденсуються на різних частинах скафандра $ так само, як і
вода в банці, поки внутрішня частина скафандра не намокне.
Щоб цього не трапилося, в одну частину скафандра
прикріпили трубку, через яку поступає сухе повітря. Вологе
повітря і надлишок тепла, що виділяється людським тілом,
виходить через іншу трубку в іншій частині скафандра.
Циркуляція повітря забезпечує всередині скафандра
прохолоду і сухість.
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БІОЛОГІЯ
40. НАСКРІЗЬ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати дифузію.
МАТЕРІАЛИ: піпетка, екстракт ванілі (можна валер’янка,

корвалол), маленька повітряна кулька, коробка з$під взуття.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Накапати в здуту кульку 15 капель ванільного

екстракту. Робіть це обережно, щоб не забруднити екстрактом
кульку зовні.

• Надуйте кульку так, щоб вона вільно входила в коробку,
і зав’яжіть її отвір.

• Покладіть кульку в пусту коробку з$під взуття, закрийте
її і залиште на годину.

• Відкрийте коробку і понюхайте повітря.
РЕЗУЛЬТАТ: Повітря пахне ваніллю. У коробці сухо.
ПОЯСНЕННЯ: На всій поверхні кульки є маленькі

невидимі дірочки. Молекули ванільної рідини дуже великі,
щоб пройти крізь ці дірочки, але молекули пару ванілі менше
їх і можуть пройти наскрізь.

Пари ванілі рухаються в повітрі, що наповнює коробку, а
коли її відкривають, розповсюджуються по повітрю в кімнаті.
Цей безладний рух молекул з одного місця в інше називається
дифузією. Якщо почекати довше, дифузія створить однорідну
суміш ванільного пару і повітря.

41. НАБРЯКЛІ ІЗЮМИНКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Поспостерігати за ефектом

осмосу на прикладі ізюминок.
МАТЕРІАЛИ: склянка води, 10 $ 12 ізюминок.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Насипте ізюм в склянку з водою і залиште на ніч.
РЕЗУЛЬТАТ: Ізюминки розбухають і стають гладкими.
ПОЯСНЕННЯ: Вода прагне туди, де її менше через

мембрану в ізюминках. Коли клітини наповнюються водою,
ізюминки розбухають.

42. СТЕБЛО, ЩО ВИПРЯМИЛОСЯ 
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як в’януть

стебла рослин із$за зміни тиску води в клітинах.
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МАТЕРІАЛИ: зів’яле стебло селери, склянка, синій
харчовий барвник.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Попросіть дорослого відрізати середину стебла.
• Наповніть склянку водою наполовину і додайте туди

стільки барвника, щоб вона потемніла.
• Поставте в цю воду стебло селери, на якому залишилось

листя, і залиште на ніч.
РЕЗУЛЬТАТ: Листя селери набуває голубувато$зеленого

кольору, а стебло випрямляється і стає тугим і щільним.
ПОЯСНЕННЯ: Свіжий розріз говорить нам про те, що

клітини селери не закрилися і не висохли. Вода попадає в
ксилеми $ трубки, по яких проходить вода. Ці трубки йдуть по
всій довжині стебла. Далі вода виходить з ксилем і попадає в
клітини. Якщо стебло рослини обережно зігнути, воно потім
розпрямляється і повертається в попереднє положення. Це
відбувається тому, що кожна клітина рослини наповнена
водою. Тиск води, що наповнює клітини, робить їх міцними, і
із$за них рослину нелегко зігнути. Рослина в’яне через нестачу
води. Як наполовину здута кулька, її клітини зіщулюються,
із$за чого листки і стебла поникають. Тиск води в клітинах
рослини називається тургорним тиском.

43. КРІЗЬ ЛИСТ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що листя і стебла

рослин можуть поводитися як соломинки.
МАТЕРІАЛИ: скляна пляшечка, лист плюща на стеблинці,

пластилін, олівець, соломинка, дзеркало.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в пляшечку води, залишивши її незаповнену на

2 $ З см.
• Візьміть шматочок пластиліну і обліпіть його навколо

стебла ближче до листа.
• Вставте обліплене пластиліном стебло в шийку пляшки,

щоб його кінчик був у воді, і заліпіть шийку пластиліном як
пробкою.

• Олівцем зробіть в пластиліні отвір для соломинки. 
• Вставте в отвір соломинку так, щоб її кінець не діставав

до води.
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• Закріпіть соломинку в отворі пластиліном.
• Візьміть пляшечку в руку і встаньте перед дзеркалом,

щоб бачити в ньому її відображення. Через соломинку
висмоктуйте повітря з пляшечки. Якщо ви добре заліпили
шийку пластиліном, то це буде нелегко.

РЕЗУЛЬТАТ: З зануреного у воду кінця стебла починають
виходити пухирці повітря.

ПОЯСНЕННЯ: У листку є отвори, які називаються
продихами, від них до стебла йдуть мікроскопічні трубочки $
ксилеми. Коли ви висмоктували повітря з пляшечки через
соломинку, то воно проникало в лист через ці отвори $ продихи
і по ксилемам потрапляло в пляшечку. Так листок і стебло
виконують роль соломинки. У рослинах продихи і ксилеми
служать для руху води.

44. ДИХАННЯ ЛИСТКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, з якої сторони листка

в рослину проникає повітря.
МАТЕРІАЛИ: квітка в горшечку, вазелін.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Намажте товстий шар вазеліну на верхню частину

чотирьох листочків.
• Намажте товстий шар вазеліну на нижню поверхню

інших чотирьох листочків.
• Щодня протягом тижня спостерігайте за листям,
• Чи є яка$небудь різниця між листям, обмазаним

вазеліном зверху і знизу? 
РЕЗУЛЬТАТ: Листя, на якому вазелін був нанесений

знизу, зів’яли, тоді як інші не постраждали.
ПОЯСНЕННЯ: Отвори на нижній поверхні листя – продихи

– служать для руху газів всередину листа і з нього назовні.
Вазелін закрив продихи, перекривши доступ в листок
необхідному для його життєдіяльності вуглекислому газу і
перешкоджаючи виходу з листка надлишків кисню.

45. ВИПАРОВУВАННЯ З РОСЛИН
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як рослина втрачає

вологу через випаровування.
МАТЕРІАЛИ: рослина в горшечку, поліетиленовий

пакетик, клейка стрічка.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Надіньте   пакетик  на  лист  і надійно прикріпіть його до

стебла клейкою стрічкою.
• Поставте рослину на 2 $ 3 години на сонце.
• Подивіться, яким став пакетик зсередини.
РЕЗУЛЬТАТ: На внутрішній поверхні пакету видні

капельки води і здається, що пакет заповнений туманом.
ПОЯСНЕННЯ: Рослина всмоктує воду з грунту через

коріння. Далі вода йде по стеблам до листків, звідки біля 9/10
води випаровується через продихи. Деякі дерева випаровують
до 7 тонн води за день. При великій кількості рослин вони
сильно впливають на температуру і вологість повітря. Втрата
вологи рослинами через продихи називається транспірацією.

46. ФАБРИКА ЖИВЛЕННЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як рослина може сама

забезпечувати себе живленням.
МАТЕРІАЛИ: велика (3 літри) широкогорла банка з

кришкою, невелика рослина в горшечку. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Полийте рослину.
• Поставте горшечок з рослиною цілком в банку.
• Щільно закрийте банку кришкою.
• Поставте банку на сонячне місце.
• Не відкривайте банку протягом місяця.
РЕЗУЛЬТАТ: На внутрішній поверхні банки регулярно

з’являються капельки води. Рослина продовжує рости.
ПОЯСНЕННЯ: Капельки води $ це волога, що випарувалася

з грунту і самої рослини. Рослини використовують цукор, що
міститься в їх клітинах і кисень з повітря для вироблення
вуглекислого газу, води і енергії. Це називається реакцією
дихання. Рослини використовують вуглекислий газ, воду,
хлорофіл і енергію світла, щоб виробляти з них цукор, кисень
і енергію. Цей процес називається фотосинтезом. Зверніть
увагу на те, що продукти реакції дихання підтримують
реакцію фотосинтезу і навпаки. Так рослини самі виробляють
собі живлення. Однак після того, як поживні речовини в
грунті закінчаться, рослина загине.
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47. ВГОРУ ЧИ ВНИЗ?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: З’ясувати, як сила тяжіння

впливає на ріст рослин.
МАТЕРІАЛИ: домашня рослина, дерев’яний брусочок

(довжиною 20 см) або декілька книг.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Нахиліть горщик з рослиною набік і підкладіть під його

верхній край брусочок або книги.
• Протягом тижня спостерігайте за положенням стебел і

листя.
РЕЗУЛЬТАТ: Стебла і листя повертаються догори.
ПОЯСНЕННЯ:
У рослині міститься так звана ростова речовина $ ауксин,

яка стимулює ріст рослин. Завдяки силі тяжіння ауксин
концентрується в нижній частині стебла. Ця частина, де
нагромадився ауксин, росте енергійніше, і стебло тягнеться
вгору.

48. У ПОГОНІ ЗА СВІТЛОМ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, як рослина шукає

світло.
МАТЕРІАЛИ: домашня рослина.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте рослину біля вікна на три дні.
• Розверніть рослину на 180 градусів і залиште ще на три дні.
РЕЗУЛЬТАТ: Листя рослини повертається до вікна.

Розвернувшись, рослина міняє напрям листя, але через три
дні вони знов повертаються до світла.

ПОЯСНЕННЯ: Рослини містять речовину під назвою
ауксин, яка сприяє видовженню клітин. Накопичення
ауксина відбувається на темній стороні стебла. Надлишки
ауксина примушують клітини, що знаходяться на темній
стороні, видовжуватись, із$за чого стебла ростуть у напрямі до
світла. Цей рух до світла називається фототропізмом. Фото
означає світло, а тропізм $ рух.

49. ТЕМНА ГЛИБИНА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: З’ясувати, чому зелені рослини,

зростаючі в океані, не живуть глибше ста метрів.
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МАТЕРІАЛИ: дві маленькі однакові зелені рослини в
горшечках.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте одну рослину на сонці, а іншу $ в темну шафу.
• Залиште рослини на тиждень.
• Порівняйте їх колір.
РЕЗУЛЬТАТ: Рослина, що знаходилася в шафі, втратила

яскравість забарвлення і зав’янула.
ПОЯСНЕННЯ: Для того, щоб в рослині сталася реакція

фотосинтезу, їй потрібне сонячне світло. Хлорофіл $ зелений
пігмент, необхідний для фотосинтезу. Коли немає сонця, запас
молекул хлорофілу виснажується і не поповнюється. Із$за цього
рослина блідне і рано або пізно вмирає. Зелені водорості ростуть
на глибині до ста метрів. Чим ближче до поверхні, де більше
сонячного світла, тим вони рясніше. На глибину нижче ста
метрів світло не проходить, тому там зелені водорості не ростуть.

50. ЖИВИЙ ШМАТОЧОК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Виростити з морквяних верхівок

рослини.
МАТЕРІАЛИ: пісок, невелика ємність (глибока тарілка),

верхівки моркви (попросіть дорослого зрізати їх).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть ємність піском.
• Рясно полийте пісок водою.
• Посадіть верхівки моркви в пісок зрізом вниз.
• Поставте на світло.
• Поливайте пісок водою протягом тижня.
• Подивіться, що змінилося.
РЕЗУЛЬТАТ: На верхівках ростуть зелені стебла і листки.
ПОЯСНЕННЯ: У морквяній верхівці є основа стебла і

частина кореня $ всі частини, потрібні рослині. Є також запас
живлення для рослини. Рослина забезпечується водою, і
незабаром починають рости листки і стебла.

51. ЗАХИСТ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як вода захищає

рослини від низьких температур.
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МАТЕРІАЛИ: два термометри, алюмінієва фольга,
паперові серветки, два блюдця, холодильник.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Скрутіть фольгу так, щоб вона могла служити подібністю

пенальчика для термометра. В такий пенал вкладіть кожний
термометр таким чином, щоб його тонший кінець залишався
зовні.

• Загорніть кожний пенал в паперову серветку.
• Один з обгорнених пеналів намочіть водою. Слідкуйте,

щоб вода не потрапила всередину пенала.
• Покладіть термометри на блюдця і поставте їх в

морозилку.
• Хвилини через дві порівняйте показання термометрів.
• Стежте за показаннями термометрів кожні дві хвилини

протягом десяти хвилин.
РЕЗУЛЬТАТ: Термометр, що знаходиться в пеналі,

обгорненому мокрою серветкою, показує більш високу
температуру.

ПОЯСНЕННЯ: Замерзання води в мокрій серветці
називається фазовим перетворенням. При цьому змінюється і
теплова енергія, із$за чого тепло або виділяється, або
поглинається. В нашому випадку, як видно з показань
термометрів, тепло виділяється і нагріває навколишній
простір. Таким чином можна захистити рослини від низької
температури, поливаючи їх водою. Однак цей метод не
придатний, коли заморозки продовжуються досить довго.

52. В’ЮНОК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як швидко можуть

розпускатися деякі квіти.
МАТЕРІАЛИ: газета, фломастер, лінійка, ножиці, велика

миска.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Намалюйте на газеті квітку, зробивши це так: 
Проведіть на папері коло діаметром біля 15 см. Проведіть

через центр чотири прямі лінії, щоб вони поділили коло на
вісім частин. Скористайтеся цими прямими лініями, щоб
намалювати пелюстки. Виріжте квітку.
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• Зігніть пелюстки так, щоб їх кінці були спрямовані до
центра. Якщо все зроблене правильно, вони перекриють один
одного. 

• Налийте в миску води.
• Покладіть вирізану квітку у воду складеними

пелюстками вгору. 
РЕЗУЛЬТАТ: Пелюстки підіймаються, квітка

розпускається і в такому вигляді плаває на поверхні води.
ПОЯСНЕННЯ: Тиск води всередині клітин рослини

називається тургорним тиском. В’юнок відноситься до тих
небагатьох квіток, які розпускаються і закриваються із$за
зміни кількості води всередині клітки. Рухи пелюсток,
зумовлені тургорними змінами, відбуваються швидко,
протягом однієї $ двох секунд, хоч можуть продовжуватися до
тридцяти хвилин. Рух води в пелюстках, подібно тому, як і у
випадку з нашою квіткою, відбувається завдяки капілярному
ефекту (підйом води в трубках дуже маленького діаметру). Як і
в папері, в рослинах є канальці і подібні їм скрізні отвори, через
які може рухатися вода. По мірі наповнення їх водою
підвищення тургорного тиску примушує пелюстки розкритися.

53. ЗАПЛІСНЯВІЛИЙ ХЛІБ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Виростити грибок під назвою

хлібна пліснява.
МАТЕРІАЛИ: піпетка, скибка хліба, пластиковий пакет.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть хліб в пластиковий пакет.
• Капніть в пакет 10 капель води.
• Закрийте пакет.
• Покладіть пакет в темне тепле місце на 3 $ 5 днів.
• Розгляньте хліб через пластик.
• Розглянувши хліб, викиньте його разом з пакетом.
РЕЗУЛЬТАТ: На хлібі росте щось чорне і схоже на волосся.
ПОЯСНЕННЯ: Пліснява має вигляд грибка. Вона дуже

швидко росте і розповсюджується. Пліснява виробляє
малюсенькі клітини з твердою оболонкою, які називаються
спорами. Спори набагато менші частинок пилу і можуть
переноситися повітрям на великі відстані. На шматку хліба
вже були спори, коли ми поклали його в пакет. Волога, тепло і

39



темрява створюють гарні умови для росту плісняви. Пліснява
має і хороші, і погані якості. Деякі види плісняви псують смак
і запах їжі, але завдяки їй же деякі продукти мають дуже
приємний смак. У окремих видах сирів багато плісняви, але в
той же час вони дуже смачні. Зеленувата пліснява, яка росте
на хлібі і апельсинах, використовується для приготування
ліків, які називаються пеніцилін.

54. ГОЛОДНІ ГРИБКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Подивитися, як діють дріжджі

на розчин цукру.
МАТЕРІАЛИ: пакетик сухих дріжджів, цукор, мірна

(столова) ложка, мірна чашка (250 мл), скляна пляшка з$під
лимонаду (0,5 л), повітряна кулька (25см).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Змішайте дріжджі і 1 ложку цукру в чашці теплої води.

Впевніться, що вода тепла, а не гаряча.
• Налийте розчин в пляшку.
• Влийте в пляшку ще одну чашку теплої води.
• Випустіть з кульки повітря і надіньте її на шийку

пляшки.
• Поставте пляшку в тепле сухе місце на 3 $ 4 дні.
• Щодня спостерігайте за пляшкою.
РЕЗУЛЬТАТ: У рідині постійно утворюються пухирці.

Кулька частково надута.
ПОЯСНЕННЯ: Дріжджі $ це грибки. У них немає

хлорофілу, як в інших рослинах, і вони не можуть самі
забезпечувати себе живленням. Як і тваринам, для підтримки
життя дріжджам потрібна така їжа, як цукор. Під впливом
дріжджів цукор перетворюється в спирт і вуглекислий газ з
виділенням енергії. Пухирці, які ми бачили, є вуглекислим
газом. Той же самий газ примушує тісто в духовці
підійматися. У готовому хлібі видні дірки, що з’явилися із$за
виділення газу. Частково завдяки випаровування спирту від
свіжоспеченого хліба йде дуже приємний запах.

55. ЗРОСТАЮЧІ МАЛЯТКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати ефект, який

проявляє температура на ріст бактерій.
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МАТЕРІАЛИ: молоко, мірна чашка (250 мл), дві банки по
0,5 л, холодильник.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в кожну банку по чашці молока.
• Закрийте банки.
• Поставте одну банку в холодильник, а другу $ в тепле

місце.
• Протягом тижня щодня перевіряйте обидві банки.
РЕЗУЛЬТАТ: Тепле молоко кисло пахне і містить щільні

білі грудки. Холодне молоко виглядає як і раніше і пахне
цілком їстівно.

ПОЯСНЕННЯ: Тепло сприяє розвитку бактерій, які псують
їжу. Холод сповільнює ріст бактерій, але через деякий час
молоко, що знаходиться в холодильнику, зіпсується. Коли
холодно, бактерії все одно ростуть, хоч і повільніше.

56. СВІТЛЯЧКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, чи гріє світло від

світлячків.
МАТЕРІАЛИ: світляки, дві скляні банки з кришками, два

термометри (вони повинні повністю входити в банку).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Вночі, коли багато світляків, піймайте їх якомога більше

і покладіть в банку. Зручніше всього ловити їх руками, коли
вони сідають.

• Покладіть один термометр в банку зі світляками, а
інший $ в пусту банку.

• Через півгодини подивіться, яку температуру показують
обидва термометри.

РЕЗУЛЬТАТ: Температура в банці з комахами трохи вище,
ніж в пустій (все залежить від кількості світляків).

ПОЯСНЕННЯ: Люмінесценція $ холодне світло від
світлчяків $ не гріє. Тепло, що виділяється тілами світлячків,
робить температуру в банці вищою. Світло, що випромінюють
живі організми, називається біолюмінесценцією. Світло
випромінюється люциферином. Сполучаючись з киснем, ця
хімічна речовина випромінює світло. Насиченість кольору і
проміжок часу, що проходить між спалахами, залежить від
різновиду комахи.
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57. ЗАГОРОДА ДЛЯ МУШОК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Поспостерігати за життєвим

циклом мушок.
МАТЕРІАЛИ: банан, літрова банка, нейлонова панчоха,

аптечна резинка (кільце).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Очистіть банан і покладіть його в банку.
• Залиште банку відкритою на 3 $ 5 днів.
• Щодня перевіряйте банку. Коли там з’являться плодові

мушки дрозофіли, накрийте банку нейлоновою панчохою і
закріпіть її резинкою.

• Залиште мушок в банці на три дні, а після закінчення
цього терміну відпустіть їх всіх.

• Знов закрийте банку панчохою.
• Протягом двох тижнів спостерігайте за банкою.
РЕЗУЛЬТАТ: Через декілька днів ви побачите повзаючих

на дні банки личинок. Пізніше личинки замінюються
коконами, і зрештою знов з’являються мушки.

ПОЯСНЕННЯ: Дрозофіл приманює запах стиглих фруктів.
Вони відкладають на фруктах яйця, з них розвиваються
личинки, з яких далі утворяться лялечки. Вони схожі на
кокони, в які перетворюються гусениці. На останній стадії з
лялечки виходить доросла мушка, і цикл повторюється знов.

58. ВІК РИБИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Визначити вік риби.
МАТЕРІАЛИ: риб’яча луска, папір темного кольору,

збільшувальне скло.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покласти лусочки на папір.
• Через збільшувальне скло розглянути кільця на

лусочках.
• Полічити світлі, більш широкі кільця.
РЕЗУЛЬТАТ: Число світлих кілець дорівнює віку риби в

роках.
ПОЯСНЕННЯ: Як і річні кільця на стовбурі дерева, кільця

на лусочках утворяться по одному в рік. Кільця ростуть
швидше усього в теплий час року, коли багато їжі. У цей час
ріст кільця відбувається за рахунок збільшення світлого
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прошарку, і тому воно набагато ширше темної смужки, що
утворюється зимою і зростає набагато повільніше. У різних
порід риб кільця розрізнюються за формою і забарвленням.

59. ПРИСОСОК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, яким чином деякі

морські організми, такі, як актинії, прикріпляються до
каменів.

МАТЕРІАЛИ: присосок (годиться будь$який присосок, на
зразок того, який використовується для закріплення
мильниці на кахельній стіні), невеликий камінь з гладенькою
поверхнею (галька).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Намочіть присосок і притисніть до каменя.
• Підніміть камінь за присосок.
РЕЗУЛЬТАТ: Присосок так міцно прилип до каменя, що

він тримається на присоску.
ПОЯСНЕННЯ: Притискуючи присосок до каменя, ми

видавили з нього повітря. Вода загерметизувала місце
контакту присоска з каменем і не дозволяє повітрю наповнити
присосок. Навколишнє повітря давить на присосок із
зовнішньої сторони з такою силою, що він міцно
притискається до каменя. Під водою присоски морських
організмів діють так само, з тією лише різницею, що із
зовнішньої сторони на них давить вода, притискуючи їх до
каменів.

60. ЧИМ НЮХАЄ ЧЕРВ’ЯК?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, яка частина черв’яка

більш чутлива до запахів.
МАТЕРІАЛИ: земляні черв’яки (їх можна купити в

зоомагазині або накопати самому), паперові серветки, ватяний
тампон, рідина для зняття лака з нігтів.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть декілька черв’яків на мокру серветку.
• Змочіть ватяний тампон рідиною для зняття лака.
• Покладіть тампон біля передньої частини або голови

черв’яка, не торкаючись при цьому його тіла. Передня частина
черв’яка $ це та, ближче до кінця якої знаходиться оперізуюча
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його тіло смужка. Як черв’як реагує на запах? Покладіть
тампон біля задньої частини черв’яка, стараючись при цьому
не торкнутися його. Чи є різниця в поведінці черв’яка?

• Спробуйте покласти тампон біля інших частин тіла
черв’яка, не торкаючись їх.

РЕЗУЛЬТАТ: Різні частини тіла черв’яка не відрізняються
по реакції сприйняття запаху. Черв’як прагне віддалитися від
джерела дратуючого його запаху незалежно від того, біля якої
частини тіла він знаходиться.

ПОЯСНЕННЯ: У черв’яків немає звичних нам органів
чуттів, таких, як ніс, але у них є нервова система, реагуюча на
різні подразники, наприклад, запах. У передній частині тіла у
них знаходиться мозок, від якого по всьому тілу до хвоста
проходить нервовий ланцюжок. У кожному сегменті тіла
також є нервова тканина, контролююча життєдіяльність в
даному сегменті. Тому черв’як реагує на запах незалежно від
того, біля якої частини тіла знаходиться його джерело.

61. ВГОРУ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, чому під час дощу

черв’яки вилазять на поверхню.
МАТЕРІАЛИ: земляні черв’яки і земля, півсклянки

маленьких камінців (для акваріума). Все це можна добути
самому або купити в зоомагазині.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте воду в склянку з камінцями, поки їх не закриє

вода.
• Поясніть, звідки беруться пухирці повітря і чому вони

потім перестають йти.
• Налийте воду в банку із землею і черв’яками, поки вода

не закриє всю землю.
• Чи йдуть пухирці повітря із землі? Як черв’яки реагують

на воду?
РЕЗУЛЬТАТ: Пухирці повітря протягом короткого часу

виходять з камінців і із землі. Черв’яки вилазять на
поверхню.

ПОЯСНЕННЯ: Вода витісняє повітря з пустот в камінцях і
в землі, тому ми бачимо пухирці повітря, що підіймаються з
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води. Черв’яки вилазять назовні із$за недостачі кисню в
грунті. Коли йде сильний дощ, часто на поверхні землі можна
бачити черв’яків $ вони вилазять назовні в пошуках кисню.

62. СХОВАНА КАРТИНКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як маскуються

тварини.
МАТЕРІАЛИ: світло$жовта крейда, білий папір, червона

прозора папка з пластику.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Жовтою крейдою намалювати пташку на білому папері.
• Накрити картинку червоним прозорим пластиком.
РЕЗУЛЬТАТ: Жовта пташка зникла. 
ПОЯСНЕННЯ: Як жовта пташка, так і червона папка

відбивають світло, яке попадає потім нам в очі. Червоний колір не
чистий, він містить в собі жовтий. Цей жовтий колір зливається з
жовтим кольором картинки, і око не в змозі відділити один від
другого. Тварини часто мають забарвлення, яке зливається з
кольором навколишнього пейзажу, що допомагає їм ховатися від
хижаків. Очі хижака не можуть відрізнити колір його можливої
жертви від кольору листя або трави.

63. ВОЛОГЕ ДИХАННЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, чому верблюди

можуть жити в пустелі, тижнями  обходячись без води.
МАТЕРІАЛИ: люстерко.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Подихайте на дзеркало,
РЕЗУЛЬТАТ: Дзеркало затуманюється, оскільки на ньому

осідають найдрібніші капельки вологи.
ПОЯСНЕННЯ: Повітря, що видихається людиною, так само

як і іншими живими істотами, містить водяну пару. Частина
цієї води виходить назовні, а частина затримується в носі. Але
носовий канал у людини відносно прямий і короткий. У
верблюда ж цей канал довгий і звивистий. Завдяки цьому
значна частина водяного пару затримується в носі у верблюда,
а не виходить назовні. Це допомагає йому довше обійтися без
питва, оскільки він менше втрачає води через дихання.
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64. НАВИВОРІТ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як змія

міняє шкіру.
МАТЕРІАЛИ: рукавичка $ бажано шкіряна або гумова. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Надіньте на руку рукавичку.
• Вільною рукою тримайте рукавичку за верхню частину.
• Повільно починайте витягувати руку з рукавички.
• Вільною рукою тягніть рукавичку то з одного боку, то з

іншого.
• Зусиллям пальців руки, на якій надіта рукавичка,

притримайте її так, щоб рукавичка, що знімається, почала
вивертатися навиворіт.

РЕЗУЛЬТАТ: Рукавичка була знята з руки і виявилася
виверненою навиворіт (щонайменше частково).

ПОЯСНЕННЯ: Те, як ви знімаєте з руки рукавичку, дуже
нагадує спосіб, яким змія знімає з себе шкіру. Вам
знадобилося чимось притримувати рукавичку, коли ви її
знімали. Змії спочатку доводиться порвати стару шкіру біля
пащі і на голові, і вона для цього треться головою об що$небудь
тверде. Порвавши стару шкіру на голові, змія потім знаходить
камінь або гілляку, чіпляє за них край старої шкіри і повільно
виповзає з неї, залишаючи позаду себе вивернену навиворіт
шкіру. Змія міняє шкіру, тому що стара зношується або стає
тісною. По мірі росту змії на ній зростає нова шкіра, а стару
вона скидає. Молоді змії частіше міняють шкіру, ніж старі,
оскільки вони швидше ростуть і поводяться більш активно, із$
за чого шкіра у них зношується швидше.

65. КОТЯЧЕ УМИВАННЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: З’ясувати, як кішка язиком

чистить собі шерсть.
МАТЕРІАЛИ: ватяний тампон, пилочка для нігтів,

олівець.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Потріть грифель об палець, поки на ньому не буде видний

слід від олівця.
• З легким натиском потріть забруднений палець

пилочкою для нігтів.
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• Огляньте палець і пилочку.
• Потріть пилочку об ватяний тампончик.
• Огляньте пилочку і тампон.
РЕЗУЛЬТАТ: пилочка знімає з пальця слід від олівця і

окремі волокна вати з тампона.
ПОЯСНЕННЯ: Шорстка поверхня пилочки знімає з пальця

слід від олівця і волокна вати з тампона. Цей дослід показує,
як предметом з шорсткою поверхнею можна чистити інший
предмет. Кішка вилизує свою шерсть і таким чином чистить її.
Котячий язик шорсткий, як наждачний папір, оскільки на
ньому розташовані жорсткі шкіряні горбики, особливо
помітні в середині. Ці горбики грають ту ж роль, що і насічки
на пилочці. Коли кішка вилизує свою шубку, ці горбики
знімають з неї пил, бруд і волоски, що випали. 

66. ВЕЛИКИЙ#МАЛЕНЬКИЙ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Подивитися, як зіниця ока міняє

розмір в залежності від освітленості.
МАТЕРІАЛИ: дзеркало.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Хвилини дві посидьте при яскравому світлі.
• Одне око тримаєте відкритим, інше закрийте.
• Розгляньте в дзеркалі зіницю відкритого ока. (Зіниця $

це темний кружок в центрі ока.)
• Відкрийте око, яке тримали закритим, і тут же

розгляньте в дзеркалі його зіницю.
• Помітьте, чи є різниця в розмірі зіниці відразу після

того, як ви розкрили око, і через деякий час.
РЕЗУЛЬТАТ: Зіниця ока, яка залишалася відкритою,

набагато менше по розміру, чим зіниця другого ока, яка була
закритою. Коли ви відкрили око, зіниця в ньому за декілька
секунд поменшала в розмірі.

ПОЯСНЕННЯ: У темряві або при недостачі світла м’язи в
передній частині ока розслабляються, і зіниця $ отвір, через
який в око попадає світло, $ стає більшою. При яскравому світлі
зіниця зменшується, зменшуючи кількість світла, що попадає в
око. При цьому око не тільки позбувається надлишків світла,
але і зображення на сітчастій оболонці стає чіткішим. Таким
чином, при яскравому світлі ми бачимо краще.
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67. ЛІНЗА ОЧЕЙ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що око працює як

лінза.
МАТЕРІАЛИ: збільшувальне скло, лист білого паперу,

лінійка. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Погасіть світло, закрийте штори, залишивши відкритою

лише частину вікна.
• Розташуйтеся метрах в півтора від вікна із

збільшувальним склом в одній руці і листом паперу в іншій.
• Повільно рухайте лист паперу, поки на ньому не

з’явиться зображення вікна і того, що видно на вулиці.
РЕЗУЛЬТАТ: На папері видно невелике по розміру,

кольорове і обернене зображення.
ПОЯСНЕННЯ: Проходячи через кришталик ока, світло

заломлюється і міняє напрям, а потім попадає на сітчатку. Точно
так само світло попадає на лист паперу, заломившись через
лінзу. Зображення при цьому виглядає оберненим. Нервові
закінчення на сітчатці реагують на світло і посилають сигнал в
мозок, який сприймає зображення в нормальному положенні.

68. МОНОКЛЬ З ПАЛЬЦЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зробити монокль.
МАТЕРІАЛИ: газета.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Загніть вказівний палець, щоб залишилася маленька

дірочка величиною з крапку, залишену ручкою.
• Наблизьте газету до очей на таку відстань, щоб букви

злегка розплилися.
• Закривши одне око, дивіться на текст через отвір з

вашого зігнутого вказівного пальця.
РЕЗУЛЬТАТ: Букви менше розпливаються, стає зручніше

читати.
ПОЯСНЕННЯ: Відбите від газети світло попадає в око і

створює в ньому зображення букв. Чим ближче газета
наближається до очей, тих більше світла з всіх сторін попадає
в них, із$за чого текст здається розпливчатим. Зіниця прагне
закритися, щоб захистити себе від такої кількості світла.
Закриваючи око рукою, ми ще більше перегороджуємо шлях
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зайвому світлу. Невелика кількість світла, яка проникає крізь
маленьку дірочку, дає можливість отримати більш чітке
зображення на сітківці ока.

69. ФОКУС З КОЛЬОРОМ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що для сприйняття

різних кольорів людині потрібні різні відрізки часу.
МАТЕРІАЛИ: чорний фломастер, картонка розміром

приблизно 10x10 см, пряма шпилька, олівець з гумкою на
кінці, лінійка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Проведіть в середині картонки коло діаметром 5 см.
• Перемалюйте картинку на ілюстрації А, зафарбувавши

темні місця чорним фломастером.
• Проколіть середину кола шпилькою.
• Встроміть кінець шпильки в гумку на олівці.
• Розкрутіть картинку.
• Не зводьте очей з круга.
РЕЗУЛЬТАТ: Під час обертання круга з’являються різні

колірні комбінації. Коли міняється швидкість обертання,
міняються і кольори.

ПОЯСНЕННЯ: Незафарбовані частини круга відбивають
світло, а чорні $ ні. Світло $ це вид енергії. Світло містить в собі
багато кольорів, а у кожного кольору свій запас енергії. Чим
більше її, тим швидше рухається світлова хвиля. Для того,
щоб око прийняло ці хвилі і передало сигнал мозку, потрібний
деякий час. Тільки самі «швидкі» кольори, що з’являються на
незафарбованих ділянках під час обертання картонки,
устигають передати мозку сигнал про свою появу до того, як
з’являється чорна ділянка.

70. ЛІНЗА$ КАПЕЛЬКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що крапля води може

служити лінзою.
МАТЕРІАЛИ: шматок дроту (15 см), олівець, миска,

газета, вода.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Обгорніть кінець дроту навколо олівця, щоб вийшла

кругла петля.
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• Наповніть миску водою.
• Опустіть дріт петлею у воду.
• Обережно вийміть дріт з води. У петлі повинна

утворитися велика крапля води. Дріт з краплею розташуйте
над газетою. 

• Крізь краплю подивіться на текст. Щоб букви виглядали
як можна чіткіше, рухайте дріт вверх$вниз і знайдіть краще
положення.

РЕЗУЛЬТАТ: Букви збільшилися. Якщо букви стали
меншими, знов занурте дріт у воду.

ПОЯСНЕННЯ: Крапля води викривляється і
перетворюється в опуклу лінзу. Така лінза використовується
як збільшувальне скло. Така ж лінза знаходиться у нас в очах.
Іноді крапля води так сильно розтягується в петлі, що
вигинається вниз. Виходить угнута лінза. Така лінза
примушує букви здаватися меншими.

71. ПЕРЕВІРИМО СЛУХ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як ми чуємо звук.
МАТЕРІАЛИ: металева ложка, товста міцна мотузка (60 см).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Прив’яжіть до середини мотузки ложку.
• Прив’яжіть кінці мотузки до вказівних пальців.

Пересвідчіться, що обидва кінці мають однакову довжину.
• Заткніть вуха пальцями.
• Нахиліться уперед, щоб ложка вільно повисла і

зіткнулася з краєм стола.
РЕЗУЛЬТАТ: Почувся звук, що нагадує дзвін.
ПОЯСНЕННЯ: Ударяючись об стіл, метал починає

коливатися. Ці коливання по мотузці передаються до вух. Ми
чуємо завдяки тому, що наші вуха сприймають різні
коливання. Щоб видавати звук, предмет повинен коливатися.
Коливання від нього передаються повітрю і розповсюд$
жуються в ньому. Молекули повітря, що коливаються,
ударяються об барабанну перетинку, із$за чого вона також
коливається. Ці коливання йдуть далі через кісткову тканину
і рідину у вусі, поки не доходять до слухового нерва, а він
посилає сигнал в мозок.
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72. ГНУЧКА КІСТОЧКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зробити кістку гнучкою,

видаливши з неї мінеральні речовини.
МАТЕРІАЛИ: одна тонка сира куряча кістка (з крильця),

банка з кришкою (кісточка повинна вільно вміститися в
банку).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Попросіть дорослих очистити сиру кісточку від м’яса і

сухожиль.
• Просушіть кістку протягом декількох годин.
• Покладіть кістку в банку і залийте її оцтом.
• Закрийте банку і залиште на декілька годин (на ніч).
• Вийміть кістку і промийте її водою. Перевірте, як

згинається кісточка.
• Покладіть кісточку знову у банку.
• Протягом тижня регулярно перевіряйте, як згинається

кісточка.
РЕЗУЛЬТАТ: Спочатку згинається кінець кісточки, але з

часом гнучка ділянка на ній збільшується. Зрештою вся кістка
легко гнеться.

ПОЯСНЕННЯ: Кістка тверда і міцна завдяки мінеральним
речовинам, що входять в її склад. Оцет розчиняє ці речовини і
виносить їх з кістки, із$за чого вона стає гнучкою і м’якою.

73. СТУКІТ СЕРЦЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спостереження за тим, як в такт

биттю серця коливається сірник, встановлений на зап’ястку.
МАТЕРІАЛИ: пластилін, сірник, стіл.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Встроміть кінець сірника в маленький шматочок

пластиліну (чим він менше, тим краще).
• Покладіть руку на стіл долонею вгору.
• Приліпіть шматочок пластиліну із сірником на зап’ястку

біля основи великого пальця так, щоб були помітні коливання
сірника. Іноді потрібно змінити кілька місць прикріплення
сірника.

• Полічіть, скільки коливань здійснить сірник за хвилину.
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РЕЗУЛЬТАТ: Сірник рівномірно коливається. У дорослого
він здійснить 60 $ 80 коливань в хвилину, а у дитини $ від 
80 до 140.

ПОЯСНЕННЯ: Коли серце б’ється, то при його скороченні
кров виштовхується в кровоносні судини. Кров ритмічно
поступає в судини, викликаючи пульсацію судин на зап’ястку.
Пульсація спостерігається у всіх кровоносних судинах, але на
зап’ястку вони знаходяться зовсім близько до поверхні, і тому
тут пульсацію легко спостерігати. Закріпивши пластиліном
сірник безпосередньо над судиною, ми бачимо, як струм крові
примушує його коливатися.

74. КОЛІР ШКІРИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, як світло

позначається на кольорі шкіри.
МАТЕРІАЛИ: смужка пластиру.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Прикріпіть смужку пластиру кільцем навколо пальця.
• Не знімайте його протягом двох днів.
• Зніміть пластир і порівняйте колір шкіри під пластиром

і поряд.
РЕЗУЛЬТАТ: Ділянка шкіри, що знаходилася під

пластиром, виявляється світлішою.
ПОЯСНЕННЯ: Деякі клітини у людей містять коричневі

крупинки речовини, званої меланином. При відсутності світла
ці крупинки покидають неосвітлене місце, із$за чого шкіра
світліє. Під впливом світла крупинки меланина розсіюються
по всій клітині, там вона набуває більш темного кольору. У
людей з темною шкірою меланина більше, а у альбіносів його
немає зовсім, і тому шкіра у них завжди біла.

75. НЕВІРНИЙ СИГНАЛ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, що

поступаючі з мозку сигнали не завжди бувають вірні.
МАТЕРІАЛИ: помічник.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Притисніть свою долоню до долоні помічника.
• Потріть зовнішню сторону притиснутих вказівних

пальців великим і вказівним пальцями вільної руки.
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РЕЗУЛЬТАТ: Створюється враження, що частина пальця
заніміла.

ПОЯСНЕННЯ: Мозок   як комп’ютер: він певним чином
запрограмований. Коли ви трете один палець об другий, обидві
сторони другого пальця посилають сигнал мозку. Палець,
яким ви трете, також посилає сигнал. Ці сигнали складаються
разом, і в результаті здається, що ви потерли палець з обох
сторін. Коли ж ви з’єднали свою руку з рукою вашого
помічника, такого «парного» сигналу не було. Вхідним
сигналом став дотик. Мозок видає сигнал у відповідь про те,
що палець з одного боку нічого не відчуває. Ми знаємо, що це
не так, але відчуваємо інше.

76. НАКЛАДЕННЯ ОБРАЗІВ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, що зорові

образи в нашій пам’яті можуть накладатися один на другий.
МАТЕРІАЛИ: шматок білого картону, фломастер, ножиці,

дірокол, мотузка, лінійка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Проведіть на картоні коло діаметром 10 см і виріжте

його.
• Візьміть дірокол і зробіть на крузі по дві дірки з двох

сторін.
• Відміряйте і відріжте дві мотузки довжиною 50 $ 60 см і

протягніть крізь дірки, як показано на малюнку.
• Намалюйте з одного боку круга великий пустий

акваріум, а з іншого $ маленьку рибку. Візьміться за кінці
мотузки і, обертаючи картинку, накручуйте мотузку
приблизно 25 разів. Руками тягніть мотузку за кінці.

• Спостерігайте за обертанням паперового диска.
РЕЗУЛЬТАТ: Вам здається, що рибка знаходиться

всередині акваріума.
ПОЯСНЕННЯ: Ви по черзі бачите то зображення

акваріума, то рибки. Протягом приблизно 1/16 секунди око
зберігає в пам’яті побачене зображення. Таким чином, коли
око ще бачить акваріум, в мозок вже починає поступати
зображення рибки. Обидва зображення складаються в одне, і
рибка «попадає» в акваріум.
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77. МИГАЛКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати інерційність зору при

допомозі фе$накистоскопа.
МАТЕРІАЛИ: фломастер, ножиці, лінійка, квадратний

шматок картону (приблизно 25 см), шпилька, олівець з
гумкою на кінці, дзеркало. 

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Намалюйте на картонці коло діаметром 25 см.
• З одного боку олівцем розділіть коло на дванадцять

сегментів.
• На кожному сегменті виріжте щілини від краю у напрямі

до центра шириною 6 мм і довжиною 25 мм.
• На іншій, чистій стороні круга, намалюйте на зубчиках

обличчя (всього 12), зображаючи очі точно так, як показано на
малюнку.

• Приколіть круг до кінця олівця (де гумка) шпилькою,
встромленою в центр круга. Розширте отвір, в якому
знаходиться шпилька, щоб круг міг вільно обертатися.

• Встаньте перед дзеркалом і тримайте в руці олівець так,
щоб круг з намальованими картинками був звернений до цього
дзеркала.

• Крутіть круг і спостерігайте за обличчями через
прорізані в крузі щілини.

РЕЗУЛЬТАТ: Обличчя, які ви бачите в дзеркалі,
підморгують.

ПОЯСНЕННЯ: Оскільки ви бачите обличчя через щілину,
то ви устигаєте побачити його тільки протягом частки
секунди, і потім зображення змінюється наступним. Протягом
приблизно 1/16 секунди око зберігає в пам’яті побачене
зображення, але за цей час зображення устигає змінитися.
Така властивість нашого зору називається інерційністю.
Зображення очей намальованих облич трохи відрізняються
одне від другого і тому створюється ілюзія мигання.

78. XXX РРР!
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, чому людина хропе.
МАТЕРІАЛИ: вощений папір, ножиці, лінійка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
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• Виріжте з паперу квадрат 15Ч15 см.
• Візьміть квадрат за краї і притуліть до губ.
• Проспівайте свою улюблену пісеньку, а потім зробіть 

те ж саме, але вже без паперу.
РЕЗУЛЬТАТ: Без паперу пісня звучить природніше, а з

ним з’являється дивний вібруючий звук. Вощений папір
лоскоче губи.

ПОЯСНЕННЯ: Ви наспівуєте пісеньку, а папір вібрує.
Хропіння, як і всі звуки, являє собою вібрацію м’яких тканин
у роті. Коли ви спите, сила тяжіння тягне вниз язик, язичок
(звисаючий шматок шкіри в горлі) і інші м’які тканини, із$за
чого дихальні шляхи частково закриваються. Коли ви
вдихаєте, повітря проникає всередину через вузенький прохід
і примушує горло вібрувати. Цей вібруючий звук і називається
хропінням.

79. УЯВНЕ КОЛО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Створити ілюзію кола, що

обертається. 
МАТЕРІАЛИ: картонка величиною з листівку, фломастер,

лінійка, олівець.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Візьміть фломастер і нанесіть крапку на край картонки

(посередині однієї з двох довгих сторін).
• Розмістіть лінійку так, щоб одним кінцем вона лежала на

крапці, а іншим $ на куті (як показано на малюнку).
• Орієнтуючись по краю лінійки, зробіть фломастером біля

тридцяти однаково віддалених одна від одної крапок.
• Проколіть середину картонки олівцем.
• Однією рукою тримайте вертикально олівець, а іншою

обертайте картонку.
• Спостерігайте за картонкою.
РЕЗУЛЬТАТ: На картонці, що обертається з’являється

коло.
ПОЯСНЕННЯ: Те, що ви побачили $ ілюзія (невірний образ

в мозку). Коли ви починаєте обертати картонку, кожна точка
залишає за собою круговий слід, а найближча до олівця точка
рухається повільніше усього. У ваших очах залишається
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зображення цієї точки, коли вона повільно рухається по
круговій траєкторії. Це збереження побаченого дає вам ілюзію
суцільного кола.

80. МОНЕТА В СКЛЯНЦІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати інерцію $

властивість тіл.
МАТЕРІАЛИ: картонка розміром з листівку, склянка,

монетка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть картонку на склянку.
• Покладіть монетку на картонку по центру.
• Дайте щигля по картонці таким чином, щоб вона

вилетіла паралельно поверхні столу, на якому стоїть склянка.
РЕЗУЛЬТАТ: Картонка швидко рухається уперед, а монета

падає в склянку.
ПОЯСНЕННЯ: Монета і картонка перебували в стані

спокою завдяки інерції. Інерція $ це властивість предмета не
міняти свого стану спокою або руху. Коли ми вдарили по
картонці, вона ковзнула під нерухомо лежачою монетою і
монета впала під впливом сили тяжіння.
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ХІМІЯ

81. КРУЖАЛЬЦЯ, ЩО ПЛИГАЮТЬ 
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що атоми

складаються з двох частин $ позитивної і негативної.
МАТЕРІАЛИ: листок з блокнота, дірокол, стіл, повітряна

кулька (щоб її зручно було тримати в руці).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Зробіть діроколом 15 $ 20 паперових кружалець і

розкидайте їх по столу.
• Надуйте і зав’яжіть кульку.
• Декілька разів потріть кулю об своє волосся. Треба, щоб

ваше волосся було чистим і сухим.
• Наблизьте кульку до паперових кружалець, не

доторкаючись до них.
РЕЗУЛЬТАТ: Паперові кружальця будуть підплигувати і

прилипати до кульки. 
ПОЯСНЕННЯ: Папір $ приклад речовини, а речовина

складається з атомів. У кожного атома є позитивно заряджене
ядро і негативно заряджені електрони, що обертаються
навколо нього. Кулька забирає з волосся електрони, і на
поверхні кульки утворюється надлишок негативних часток.
Ці частки притягають до себе позитивні атоми паперових
кружалець. Цього взаємопритягнення досить, щоб подолати
гравітацію $ із$за цього кружальця підплигують вгору.

82. НЕВИДИМИЙ РУХ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спостерігати ефект

молекулярного руху.
МАТЕРІАЛИ: темний харчовий барвник, висока банка

(250 мл) з водою.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Додайте у воду дві краплі барвника і подивіться, що

вийшло.
• Поставте банку туди, де її ніхто не зачепить, і через добу

знову подивіться на воду.
РЕЗУЛЬТАТ: Краплі барвника йдуть до дна, залишаючи у

воді розмиті сліди. Через 24 години вода буде забарвлена
рівномірно.
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ПОЯСНЕННЯ: Атоми і молекули, з яких складаються всі
речовини, знаходяться в постійному русі. Молекули води
рухаються, хоч цього не видно неозброєним оком, і
підштовхують частинки барвника. Через деякий час барвник
рівномірно розповсюдиться по воді. Це змішування барвника з
водою є наслідком дифузії.

83. ВИЛІЗШИЙ ГОРІХ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, що дві

речовини не можуть займати один і той же простір одночасно.
МАТЕРІАЛИ: літрова скляна банка з кришкою, сирий рис,

волоський горіх.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наполовину наповніть банку рисом.
• Покладіть туди волоський горіх і закрийте банку.
• Поставте банку вертикально, а потім переверніть (якщо

рис не закриває горіх, додайте ще рису).
• Потрясіть банку назад$уперед, поки горіх не покажеться

на поверхні. НЕ ТРЯСІТЬ ВГОРУ І ВНИЗ.
РЕЗУЛЬТАТ: Волоський горіх з’являється на поверхні.
ПОЯСНЕННЯ: Між зернами рису є пусті проміжки. Коли

ми трясемо банку, зерна зближуються, прагнучи зайняти
найменше місця, і штовхають горіх вгору.

84. ТІСНА ПЛЯШКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спробувати надути кульку в

пляшці.
МАТЕРІАЛИ: пляшка з$під лимонаду, повітряна кулька.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Візьміться за кінець кульки і проштовхніть його в

пляшку.
• Розтягніть отвір кульки по шийці пляшки.
• Спробуйте надути кульку. 
РЕЗУЛЬТАТ: Кулька тільки злегка розширюється.
ПОЯСНЕННЯ: Пляшка наповнена повітрям. Коли ми

надуваємо кульку, молекули повітря в пляшці зближуються,
але ненабагато. Стиснуте повітря заважає кульці надутися.
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85. ПОВЗУЧА ВОДА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як можна

очистити воду за допомогою капілярів (рідини підіймаються
по маленьких трубках).

МАТЕРІАЛИ: дві літрових миски, 30 мл бруду, дві з’єднані
серветки, столова ложка, каструлька, стіл.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ.
• Наполовину наповніть миску водою, додайте у воду бруд

і розмішайте.
• Переверніть каструльку вгору дном і поставте на неї

миску з водою.
• Біля каструльки поставте пусту миску.
• Три рази складіть серветки вздовж, щоб вийшла довга

смужка.
• Занурте один кінець смужки в брудну воду, а інший

нехай звисає в пусту миску.
• Залиште все в цьому положенні на добу.
РЕЗУЛЬТАТ: Чиста вода відділяється від брудної і по

серветці попадає в пусту миску. УВАГА: Не пийте цю воду,
тому що вона може містити шкідливі бактерії. 

ПОЯСНЕННЯ: Простір між волокнами паперу дуже малий
і являє собою щось на зразок трубок, по яких рухається вода.
При цьому спостерігається капілярний ефект $ вода як би
чіпляється за стінки трубок і, можна сказати, підіймається по
них. Поверхня води в трубці стає угнутою. Але молекули води
тягнуть одна одну, поверхня випрямляється і стає плоскою.
Молекули знов підіймаються по стінках, і цей процес
«повзання» вгору примушує воду просочуватися через
серветку, а з іншого боку (де серветка звисає в миску) тяжіння
тягне воду в миску. Частинки бруду залишаються в мисці $
вони дуже важкі, щоб рухатися услід за водою.

86. КОЛЬОРОВІ ПОТОКИ 
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати здатність

миючих засобів примушувати молекули рухатися.
МАТЕРІАЛИ: молоко, блюдце, харчові барвники $

червоний, синій і зелений, рідина для миття посуду.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в блюдце стільки молока, щоб воно закривало дно.

59



• Налийте по всій поверхні молока по дві краплі кожного
барвника.

• Видавіть на середину блюдця краплю рідини для миття
посуду і подивіться, що трапилося з барвниками.

РЕЗУЛЬТАТ: Кольорові цівки швидко віддаляються від
центра $ це видно в перші дві хвилини. Ще через дві хвилини
барвники змішуються і утворюється суцільний сірий колір.

ПОЯСНЕННЯ: Спочатку краплі барвників залишалися в
первинному вигляді із$за жирів, що є в молоці. Жир погано
змішується з водою і з розчиненими у воді барвниками $ із$за
цього кольорові капельки знаходяться нарізно. Молекули
барвників прагнуть розійтися в різні сторони, тому що
молекули води, в якій вони розчинені, з однаковою силою
тягнуть їх у всі сторони. Коли ми крапнули в середину блюдця
рідкого мила, то тут ослабла сила натягнення і молекули, що
знаходяться по краях, потягли барвники до себе. Крім того,
через деякий час мило розділило краплі жиру на частини, які
вже не заважали молоку змішатиися з барвником.

87. ХОЛОДНИЙ КИП’ЯТОК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Примусити воду «закипіти» від

одного дотику.
МАТЕРІАЛИ: носова хустинка, чиста склянка з прямими

гладкими стінками, аптечна гумка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Змочіть хустинку водою і вижміть.
• Доверху наповніть водою склянку.
• Закрийте склянку мокрою хустинкою і закріпіть її

гумкою, обернувши навколо склянки.
• Пальцем продавіть хустинку посередині так, щоб її

середина на 2 $ 3 см занурилась у воду.
• Підніміть склянку і, утримуючи її рукою за дно,

переверніть вгору дном. УВАГА: Робіть це над раковиною,
тому що трохи води проллється.

• Візьміть склянку другою рукою під звисаючою
хустинкою. Вільною рукою штовхніть вниз дно склянки.

РЕЗУЛЬТАТ: Вода не виливається з склянки. Здається, що
вона закипіла.
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ПОЯСНЕННЯ: Вода не просочується крізь хустинку, тому
що маленькі пустоти в тканині вже наповнені водою,
молекули якої сильно притягуються одна до одної і утворюють
тонку оболонку, яка не дає воді в склянці вилитися. Ми
підштовхуємо склянку вниз. Тканина прогинається назовні.
Із$за цього в склянці утворюється вакуум, який засмоктує
повітря крізь хустинку. Через це у воді утворюються пухирці
повітря, із$за чого вона здається киплячою.

88. ПЛАВАЮЧІ ПАЛИЧКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, що

молекули води мають сильне притягання.
МАТЕРІАЛИ: три зубочистки, рідина для миття посуду,

літрова скляна банка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• На три чверті наповніть миску водою.
• Покладіть на середину водної поверхні дві зубочистки,

щоб вони знаходилися поряд.
• Змочіть кінчик третьої зубочистки в рідині для миття

посуду.
УВАГА: Цієї рідини треба дуже мало.
• Занурте кінчик третьої зубочистки у воду між двома

іншими.
РЕЗУЛЬТАТ: Дві зубочистки швидко віддаляються одна

від одної.
ПОЯСНЕННЯ: На водній поверхні як би натягнута тонка

плівка $ вона дозволяє предметам залишатися на поверхні.
Там, куди попадає рідке мило, порушується взаємопритяг$
нення між молекулами, із$за чого вони прагнуть назовні і
тягнуть за собою зубочистки.

89. ЗУСТРІЧНИЙ РУХ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати сильне

взаємопритягнення молекул води.
МАТЕРІАЛИ: лист вощеного паперу (30Ч20 см),

зубочистка, піпетка, вода
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ: 
• Покладіть папір на стіл. 
• Піпеткою крапніть на нього кілька крапель води (в

різних місцях).
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• Змочіть зубочистку водою.
• Наблизьте зубочистку до однієї з крапель, але не

доторкайтеся до неї. Повторіть це з іншими краплями.
РЕЗУЛЬТАТ: Крапля рухається до зубочистки,
ПОЯСНЕННЯ: Молекули води притягають одна одну.

Цього досить, щоб крапля води прагнула сполучитися з водою,
якою ми змочили зубочистку. Це притягнення відбувається
тому, що у кожної молекули є позитивна і негативна частини.
Позитивна частина однієї молекули притягає негативну
частину іншої.

90. МИЛЬНІ БУЛЬБАШКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зробити розчин для видування

мильних бульбашок і пускати бульбашки.
МАТЕРІАЛИ: рідина для миття посуду, чашка (250 мл),

тонкий, дріт, що легко згинається (20 см).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наполовину наповніть чашку рідким милом,
• Доверху долийте чашку водою і розмішайте.
• Зігніть кінець дроту в петлю діаметром 5 см.
• Занурте петлю в мильний розчин.
• Тримайте петлю, в якій утворилася тонка мильна плівка,

сантиметрах в десяти від рота.
• Злегка подуйте на мильну плівку.
РЕЗУЛЬТАТ: У вас повинні вийти мильні бульбашки.

Якщо плівка розривається, дуйте обережніше. Якщо плівка
продовжує рватися, додайте в розчин столову ложку рідкого
мила.

ПОЯСНЕННЯ: Молекули мила і води сполучаються,
утворюючи структуру, що нагадує гармошку. Це дозволяє
мильному розчину розтягуватися в тонкий шар.

91. ПІНА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Подивитися, як частинки солі

виштовхують пухирці газу з газованої води.
МАТЕРІАЛИ: баночка з$під майонезу, будь$яка газована

вода, чайна ложка солі.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наполовину наповніть банку газованою водою.
• Додайте сіль.
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РЕЗУЛЬТАТ: У рідині утворяться пухирці, а потім зверху
з’являється піна.

ПОЯСНЕННЯ: Кожний пухирець в газованій воді
складається з вуглекислого газу. Сіль і вуглекислий газ $
речовини, і, отже, займають певний простір. Коли в лимонад
додають сіль, до її кристалика прилипають пухирці
вуглекислого газу. Найбільші пухирці піднімаються на
поверхню, забираючи з собою трохи рідини. Завдяки цьому
пересуванню газу на поверхні рідини утвориться піна.

92. ВИВЕРЖЕННЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зобразити виверження вулкана.
МАТЕРІАЛИ: пляшка з$під води, глибокий противень,

земля, столова ложка питної соди, чашка (250 мл) оцту,
червоний харчовий барвник.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте пляшку на противень.
• З усіх сторін засипте пляшку землею, щоб вийшла гірка.

Не закривайте отвір пляшки і постарайтеся, щоб земля не
попала в пляшку.

• Насипте в пляшку соду.
• Забарвте оцет в червоний колір і залийте його в пляшку.
РЕЗУЛЬТАТ: З пляшки виходить червона піна і стікає по

земляному горбику.
ПОЯСНЕННЯ: Сода реагує з оцтом, в результаті чого

утворюється вуглекислий газ. Газ має досить високий тиск,
щоб витіснити з пляшки рідину. Піна виникає від змішування
газу з рідиною.

93. ЧИ ДОВГО? 
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, скільки часу в

шипучці тримаються бульбашки.
МАТЕРІАЛИ: пляшка з$під лимонаду, чашка (250 мл),

пластилінова кулька (розміром з волоський горіх), гумова
трубка (45 см), скляна банка, маленький пакетик шипучки.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Залийте в пляшку 60 мл (чверть чашки) води.
• Наліпіть   пластилін   на   гумову трубку (в 5 см від кінця).
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• Наповніть банку водою.
• Занурте вільний кінець трубки в банку.
• Висипте шипучку в пляшку.
• Швидко вставте другий кінець трубки в пляшку.
• Відмітьте час.
• Коли бульбашки зникнуть, знов відмітьте час.
РЕЗУЛЬТАТ: Шипучка негайно реагує з водою, із$за чого

виходять бульбашки. бульбашки тримаються біля 25 хв.
ПОЯСНЕННЯ: Суха кислота і питна сода, що містяться в

порошку, сполучаються у воді і утворюють вуглекислий газ.
Газ рухається по трубці і виходить через воду у вигляді
бульбашок. Коли реакція закінчується, бульбашки зникають.

94. ЧОРНІЮЧЕ ЯБЛУКО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Подивитися, як впливає кисень

на яблуко.
МАТЕРІАЛИ: яблуко, таблетка вітаміну С.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Не очищуючи яблука, розріжте його пополам.
• Подрібніть таблетку і посипте порошком половинку

яблука по місцю розрізу. На годину залиште обидві половинки
неприкритими.

• Подивіться, якого кольору кожна половинка. 
РЕЗУЛЬТАТ: Половинка, посипана вітаміном С, не

змінилася в кольорі, в той час як друга пожовтіла.
ПОЯСНЕННЯ: Яблука, так само, як і інші фрукти   як,

наприклад, груші і банани $міняють колір, коли їх очищають і
кладуть на повітря. Це відбувається завдяки хімічній речовині
під назвою фермент. Ферменти утворюються в пошкоджених
клітинах і, вступаючи в реакцію з киснем, прискорюють їх
руйнування. Завдяки цій реакції відбувається швидка зміна
смаку і кольору. Вітамін С запобігає потемнінню, тому що
встигає вступити в реакцію з ферментом, поки він ще не
вплинув на клітини.

95. СТАРИЙ ПАПІР 
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Поспостерігати, як жовтіє

газетний папір.
МАТЕРІАЛИ: газета, підвіконня.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть газету на підвіконня так, щоб на неї падало

сонце.
• Залиште газету на підвіконні на п’ять днів.
РЕЗУЛЬТАТ: Газетний папір з білого перетворився в

жовтий.
ПОЯСНЕННЯ: Цей дослід з пожовтінням паперу

унікальний  тому, що в даному випадку кисень поводиться не
так, як в інших реакціях, а навпаки, оскільки звичайно
кисень висвітляє кольори. Для виготовлення газетного паперу
використовується сировина жовтого кольору. У неї додаються
хімікати, що вилучають кисень, і тому папір втрачає
жовтизну. Коли ми поклали газету на підвіконня, сонячні
промені нагріли повітря і примусили кисень сполучитися з
речовинами, що містяться в папері. Із$за цього папір
повернувся до початкового жовтого кольору. Через деякий час
вся газета стає жовтою.

96. ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як за

допомогою адсорбуючих речовин можна очищати повітря.
МАТЕРІАЛИ: чашка (250 мл), питна сода, коробка з$під

взуття (з кришкою), столова ложка (15 мл), два невеликих
пластикових пакети, фломастер, дорослий помічник,
цибулина, блюдце.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Насипте в коробку з$під взуття чашку питної соди.
• Зачерпніть з коробки столову ложку соди і засипте її в

пластиковий пакет. Фломастером помітьте його хрестиком.
• Рівномірно розподіліть залишок соди по дну коробки.
• Попросіть вашого помічника очистити цибулину і

розрізати її на чотири частини.
• Покладіть цибулю на блюдці.
• Поставте блюдце з цибулею в коробку з$під взуття і

накрийте її кришкою.
• Через добу зачерпніть з коробки столову ложку соди і

засипте її в пластиковий пакет. Пакет помітьте кружальцем.
• Одночасно відкрийте пакети і понюхайте їх вміст.
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РЕЗУЛЬТАТ: Вміст пакету, поміченого кружальцем,
пахне цибулею.

ПОЯСНЕННЯ: Питна сода $ адсорбуюча речовина (до її
поверхні прилипають інші хімікати). Але не можна плутати
адсорбуючу речовину з абсорбуючою. Губка абсорбує, вбирає в
себе воду. Коли сода адсорбує газ, що виділяється розрізаною
цибулиною, його молекули прилипають до соди. Чим більше
соди, тим сильніше вона адсорбує. Соду часто кладуть в
холодильник, щоб вона очищала повітря.

97. ДІРОЧКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, чому в хлібі є пори.
МАТЕРІАЛИ: літрова миска, чашка (250 мл), чашка муки,

столова ложка (15 мл), три столових ложки (45 мл) цукру,
упаковка сухих дріжджів (7 г), ложка для помішування,
дволітрова миска, серветка. 

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Візьміть літрову миску і розмішайте в ній чашку муки,

три столових ложки цукру, упаковку дріжджів і чашку теплої
води з$під крана.

• Налийте в пусту дволітрову миску три чашки теплої
води.

• Поставте маленьку миску з борошняною сумішшю у
велику, наповнену теплою водою, і накрийте їх серветкою.

• Протягом 4$х годин знімайте серветку кожні тридцять
хвилин і розглядайте поверхню суміші.

РЕЗУЛЬТАТ: Через перші півгодини з’являються декілька
пухирців. Чим більше проходить часу, тим більше з’являється
пухирців, а тісто підіймається.

ПОЯСНЕННЯ: Приготування хліба пов’язане з хімічними
реакціями. Одна з складових частин хліба – маленький
одноклітинний грибок під назвою дріжджі. «Голодний»
грибок поїдає цукор і перетворюється в суміш вуглекислого
газу і спирту, виділяючи при цьому енергію. Пухирці, які ми
побачили – вуглекислий газ. Підіймаючись крізь тісто, він
утворить пори. Цей же газ примушує хліб в печі підійматися,
оскільки пухирці збільшують об’єм тіста. Розрізавши хліб, ми
можемо бачити пори.
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98. ГРУДКА З... РІДИНИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як поводяться не

ньютонові рідини.
МАТЕРІАЛИ: 120 мл білого клею (ПВА), півлітрова банка,

будь$який харчовий барвник, дволітрова миска, склянка на
250 мл,  0,5 л дистильованої води, 1 чайна ложка бури (можна
купити в магазині фотохімікатів або аптеці), одна чайна
ложка як мірка (5 мл), ложка більшого розміру для
розмішування розчину.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Вилийте клей в банку.
• Наповніть склянку дистильованою водою і вилийте в

банку, куди перед цим був вилитий клей. Додайте 10 крапель
барвника і добре перемішайте.

• Налийте в миску 1 склянку дистильованої води і насипте
туди ж чайну ложку бури. Перемішуйте, поки вона не
розчиниться.

• Повільно виливайте підфарбований клей в миску з
розчином бури. Безперервно перемішуйте розчин.

• Візьміть грудку загуслої рідини з миски і покачайте в
руках, поки вона не округлиться і не затвердіє.

• Проробіть з цією грудкою такі досліди:
Скачайте з неї кульку і упустіть на рівну поверхню.

Тримайте грудку обома руками і різко потягніть її в різні
сторони. Тримайте її обома руками і повільно тягніть в різні
сторони.

РЕЗУЛЬТАТ: Якщо ви качаєте грудку в руках, вона
швидко висихає, стає пластичною і злегка підплигує, якщо її
упустити. Грудка розривається, якщо її різко потягнути в
різні сторони, але розтягується, якщо тягнути повільно.

ПОЯСНЕННЯ: Цей абсолютно незвичайний матеріал є
прикладом не ньютонової рідини. Рідина (а рідинами
називається все, що може текти) має властивість, звану
в’язкістю (густина, перешкоджаюча течії). Зміни в’язкості
рідини досліджував в XVII віці Ісаак Ньютон. У його честь
рідини, в’язкість яких міняється із зміною температури,
стали називати ньютоновими. Що ж до не ньютонових рідин,
то їх в’язкість може мінятися під впливом сили. Коли ми
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мнемо грудку в руках, то цим самим робимо її більш густою і
менш текучою.

99. ЗЕЛЕНІ МОНЕТКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зробити так, щоб монетки

позеленіли.
МАТЕРІАЛИ: паперова серветка, блюдце, оцет, декілька

мідних монеток.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть серветку пополам, а потім ще раз, щоб вийшов

квадрат.
• Покладіть серветку на блюдці.
• Налийте в блюдце стільки оцту, щоб серветка намокла.
• Покладіть на мокру серветку монетки.
• Почекайте добу.
РЕЗУЛЬТАТ: Монетки позеленіли.
ПОЯСНЕННЯ: Оцет – це розбавлена водою оцтова кислота.

Оцтова кислота вступає в реакцію з міддю, з якої зроблені
монети, в результаті чого утворюється уксуснокисла мідь –
той самий зелений наліт, який ми бачимо.

100. ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЕРЕКИСУ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: За допомогою картоплини

перетворити перекис водню у воду і кисень.
МАТЕРІАЛИ: перекис, сира картоплина, скляний

стаканчик (150 мл).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наполовину наповніть стаканчик перекисом.
• Покладіть в склянку скибку сирої картоплини.

Прослідкуйте, щоб скибка повністю занурилась у перекис.
• Подивіться, що вийшло.
РЕЗУЛЬТАТ: Виділяються пухирці газу.
ПОЯСНЕННЯ: Сира картопля містить фермент, який

називається каталаза. Ферменти знаходяться в клітинах. Їх
функція – прискорення розділення складних харчових
речовин на більш дрібні, що легше засвоюються. Каталаза з
клітин картоплі примушує перекис швидко розділитися на
воду і кисень.
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101. ВИЯВЛЕННЯ КРОХМАЛЮ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як перевіряти

речовини на наявність крохмалю.
МАТЕРІАЛИ: борошно, чайна ложка (5 мл), столова ложка

(15 мл), блюдце, йод, вода.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Насипте в блюдце півчайної ложки борошна.
• Додайте три столових ложки води і перемішайте.
• Додайте 3 $ 4 краплі йоду.
РЕЗУЛЬТАТ: Поєднання йоду і крохмалю утворить

яскравий синьо$фіолетовий колір.
ПОЯСНЕННЯ: Молекула крохмалю дуже велика. Вона

схожа на довгий перевитий спіраллю ланцюг з багатьма
вусиками. Вважають, що в цій спіралі затримується йод, із$за
чого крохмаль забарвлюється в яскравий синій колір.

102. ТАЙНОПИС
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Написати таємну записку і

проявити її.
МАТЕРІАЛИ: глибока тарілка, чашка (250 мл), піпетка,

йод, лимон, листок з блокнота, пензлик.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в тарілку півчашки (125 мл) води.
• Додайте 10 крапель йоду і розмішайте. 
• Вичавіть лимон в чашку.
• Візьміть листок з блокнота, який повинен вільно

вміщуватися в тарілці (якщо ні $ обріжте його).
• Занурте пензлик в лимонний сік і напишіть що$небудь на

папері.
• Дайте соку висохти,
• Занурте листок паперу в розчин йоду.
РЕЗУЛЬТАТ: Весь лист паперу стає синім, крім напису. На

темному фоні виділяються слова.
ПОЯСНЕННЯ: Крохмаль, що знаходиться в папері,

сполучається з йодом і утворює синьо$фіолетові молекули.
Вітамін С також сполучається з йодом і утворює безбарвні
молекули. Ті місця на папері, куди попав лимонний сік, не
змінилися в кольорі, оскільки лимон містить вітамін С.
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103. СИР І СИРОВАТКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Розділити молоко на дві частини

– рідку і тверду.
МАТЕРІАЛИ: молоко, оцет, баночка (0,5 л), столова ложка

(15 мл).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть банку свіжим молоком.
• Додайте дві столових ложки (30 мл) оцту і перемішайте.
• Залиште банку на 2 $ 3 хвилини.
РЕЗУЛЬТАТ: Молоко розділяється на дві частини – одна

біла і густа, друга прозора і рідка.
ПОЯСНЕННЯ: Суміш рідини і маленьких частинок,

розсіяних по цій рідині, називається колоїдом. Тверді
частинки, що знаходяться в молоці, рівномірно розсіяні по
рідині. Оцет примушує маленькі нерозчинні частинки
збиватися в грудки, із$за чого виходить густий сир. Рідка ж
частина називається сироваткою.

1О4. ОХОЛОДЖУВАЧ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, що при

випаровуванні рідина охолоджується.
МАТЕРІАЛИ: глиняний горшечок, відро, яке може

вмістити цей горшечок, миска, в якій може вміститися
горшечок, стіл, два термометри, дві склянки, в які можна
поставити термометри, вентилятор, вода.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте глиняний горшечок у відро з водою і залиште

намокати на добу.
• Налийте в миску води (біля 2,5 см) і поставте її на стіл.
• Поставте в склянку термометр, а склянку помістіть в

центр миски.
• Переверніть сирий горщик вгору дном і накрийте їм

склянку з термометром. Дірку в дні горшечка замажте
пластиліном.

• Поставте другий термометр у другу склянку, а склянку
поставте на стіл поруч з мискою.

• Запишіть показання термометрів.
• Поставте вентилятор таким чином, щоб він рівномірно

обдував як миску з горшечком, так і поставлену поряд
склянку з другим термометром.
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• Записуйте показання термометрів кожні 10 хвилин
протягом 1 години.

УВАГА: Після кожної перевірки показань термометрів
відразу ж ставте горшечок на місце.

РЕЗУЛЬТАТ: Температура, заміряна термометром
всередині горшечка, виявляється нижчою, ніж заміряна
другим термометром.

ПОЯСНЕННЯ: Випаровування відбувається, коли рідина
отримує досить енергії (тепла), щоб здійснити її перехід з
рідкого в газоподібний стан. Вентилятор прискорює цей
процес. Таким чином, коли вода, що просочила горщик,
випаровується з його поверхні, вона забирає у нього частину
енергії, і температура всередині горщика знижується. З миски
вода продовжує просочуватися в стінки горщика, і тому
випаровування продовжується, а разом з ним – і процес
охолоджування.

105. КУБИКИ СОКУ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, чи замерзне

апельсиновий сік, як замерзає вода.
МАТЕРІАЛИ: апельсиновий сік, формочка для льоду,

морозильник.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть половину сот формочки соком.
• Іншу половину сот наповніть водою. Поставте формочку

на ніч в морозильник.
• Вийміть формочку і витягніть з неї крижані кубики.
• Спробуйте обережно розкусити як кубики крижаного

соку, так і води.
РЕЗУЛЬТАТ: І сік, і вода замерзли, але кубик, отриманий

з води, твердіше за кубика з соку. Кубик з соку легко
розгризається.

ПОЯСНЕННЯ: Обидві рідини втратили багато енергії, поки
замерзали. Ця енергія виділялася в результаті фазового
перетворення з рідини в тверде тіло (лід). Кубик з крижаного
соку не такий твердий, як отриманий з води, тому що не всі
речовини, з яких він складається, замерзли. Багато рідин
замерзають при температурах більш низьких, ніж вода. Сік в
основному складається з води, вона$то і замерзає раніше.
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Таким чином, крижаний апельсиновий сік – це суміш
замерзлої води і незамерзлих речовин і тому кубик з соку
легко розкусити.

106. ЧОРНИЛО З КРИСТАЛІВ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Написати записку,

застосувавши замість чорнила блискучі кристали.
МАТЕРІАЛИ: кухонна сіль, чайна ложка (5 мл), склянка

(250 мл), духовка, пензлик, лист чорного паперу.
УВАГА: При роботі з духовкою вам знадобиться допомога

дорослого помічника.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Насипте 3 чайних ложки (15 мл) солі в чверть склянки

води (60 мл).
• Попросіть дорослих включити духовку і нагріти її до

температури 65  градусів.
• Умочіть пензлик в розчин солі, перемішайте і напишіть

цим розчином які$небудь слова на папері. Перемішуйте
розчин кожний раз, умочуючи в нього пензлик. Це необхідно
для того, щоб букви вийшли чіткими.

• Попросіть вашого помічника вимкнути прогріту
духовку. Покладіть папір з вашим написом на металеві грати,
що є в духовці. 

• Залиште лист паперу в духовці хвилин на п’ять або поки
він не висохне.

РЕЗУЛЬТАТ: На чорному фоні з’явився напис з білих
блискучих кристалів.

ПОЯСНЕННЯ: Вода випарувалася, і на папері залишилися
сухі кристали солі. Випаровування – це процес перетворення
рідини в газ. Молекули рідини знаходяться в постійному русі,
рухаючись з різною швидкістю в різні сторони. Коли молекула
досягає поверхні рідини з досить великою швидкістю, вона
відривається від неї і стає молекулою газу. Нагрівання
прискорює процес випаровування.

1О7. БІЛІ, ПУХНАСТІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Виростити пухнасті білі

кристали.
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МАТЕРІАЛИ: 4 $ 5 шматків деревного вугілля, дволітрова
скляна миска, чашка, столова ложка (15 мл) нашатирного
спирту, дві столових ложки (30 мл) води, столова ложка
кухонної солі, дві столових ложки синьки, вода $ півчашки.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть вугілля в миску.
• Змішайте в чашці нашатир, воду, сіль і синьку,
• Залийте отриманою рідиною вугілля.
• Залиште миску на 72 години.
РЕЗУЛЬТАТ: На вуглинках утворилися білі пухнасті

кристали. Деякі з них осіли на стінках миски.
ПОЯСНЕННЯ: У воді розчинено багато різних речовин.

Коли вона випаровується, речовини, що залишилися,
утворюють шар кристалів. Вони пористі, як губка, і рідина,
що знаходиться під кристалами попадає в пори, і через них йде
до поверхні. Вода знов випаровується, залишаючи ще один
шар кристалів. Це відбувається багато разів, в результаті чого
зростають пухнасті білі кристали.

108. ПОЛОНЕНІ БУЛЬБАШКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати виділення газу з

розчину.
МАТЕРІАЛИ: пляшка газованої води (0,5 л), повітряна

кулька, ізолента або клейка стрічка (біля 20 см).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відкоркуйте пляшку.
• Надіньте на шийку повітряну кульку.
• Ізолентою закріпіть кульку на шийці. 
• Затисніть через кульку шийку пляшки пальцем і

збовтайте пляшку.
• Поставте пляшку.
• Спостерігайте за кулькою і за вмістом пляшки.
РЕЗУЛЬТАТ: З води виділяються бульбашки газу, і кулька

роздувається.
ПОЯСНЕННЯ: Розчин – це поєднання розчинника і

розчиненої речовини. У газводі вода є розчинником таких
речовин, як цукор, барвники, вуглекислий газ і
ароматизатори. Під тиском у воді розчиняється велика
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кількість вуглекислого газу. Часто, відкриваючи пляшку, ми
чуємо хлопок, тому що газ, що скупчився у верхній її частині,
виривається назовні дуже стрімко. При струшуванні
розчинений газ швидше виходить з рідини, утворюючи
бульбашки. Звільнившись, вуглекислий газ чинить достатній
тиск на стінки кульки, щоб її надути.

109. РІЗНОКОЛЬОРОВІ СТРУМОЧКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спостерігати виділення

кольорових кульок, утворення кольорових струмочків.
МАТЕРІАЛИ: літрова скляна миска, столова ложка 

(15 мл), рослинне масло, харчові барвники – червоний, синій і
зелений, чашка (250 мл), виделка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть миску водою.
• Налийте в чашку столову ложку рослинного масла.
• Додайте туди по чотири краплі кожного барвника.
• Візьміть виделку і збивайте барвники з маслом, поки не

вийде однорідна суміш.
• Залийте масляну суміш в миску з водою.
• Протягом п’яти $ десяти хвилин спостерігайте за

поверхнею і за стінками миски.
РЕЗУЛЬТАТ: На поверхні води плавають невеликі масляні

плями з маленькими різнокольоровими кульками. Деякі з них
як би розливаються, утворюючи кола на поверхні. Від кіл
углиб відходять кольорові струмочки.

ПОЯСНЕННЯ: Масло і вода не піддаються змішуванню.
Харчові барвники зроблені на воді – тому вони залишаються в
кульках, які знаходяться в маслі по всій поверхні води. Круглі
різнокольорові кульки опускаються вниз і розчиняються у
воді, яка знаходиться під шаром масла. Стикнувшись з водою,
крапельки барвника швидко розтікаються по її поверхні, і до
дна починають йти різнокольорові струмочки.

110. СМАЧНИЙ РОЗЧИН
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як швидше усього

розчинити льодяник.
МАТЕРІАЛИ: три невеликих льодяники.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть один льодяник в рот. НЕ ЖУЙТЕ і НЕ

КАЧАЙТЕ його у роті.
• Подивіться, за скільки часу він розчиниться.
• Покладіть в рот другий льодяник. Облизуйте його, але

НЕ ЖУЙТЕ. Знов відмітьте час.
• Покладіть в рот третій льодяник. 
• Розжовуйте і качайте його у роті.
• Відмітьте час.
РЕЗУЛЬТАТ: Той льодяник, який ми жували і качали у

роті, розчинився швидше за всіх.
ПОЯСНЕННЯ: Льодяник розчиняється в слині, в

результаті чого утворюється його рідкий розчин. Розчини
складаються з двох частин – розчинника і речовини, що
розчиняється. Тут розчинником є слина, а речовиною, що
розчиняється –льодяник. Льодяник розчиняється, рівномірно
змішуючись зі слиною. Коли ми жуємо льодяник, він
розламується на дрібні шматочки, і, якщо ми язиком качаємо
їх у роті, вони перемішуються і розчиняються швидше.

111. ЕФЕКТ РАЙДУГИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спостерігати за розділенням

кольорів в чорнилі.
МАТЕРІАЛИ: паперовий кавовий фільтр, фломастери із

зеленим і чорним чорнилом, розчинним у воді, паперова
скріпка, маленька тарілка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть фільтр пополам.
• Складіть фільтр пополам ще раз.
• Намалюйте зеленою ручкою товсту лінію на відстані 2$ 3

см від круглого краю фільтра.
• Намалюйте чорною ручкою товсту лінію на такій же

відстані від круглого краю фільтра. Ці дві риски не повинні
торкатися одна одної, але повинні знаходитися з одного боку.

• Прихопіть край фільтра скріпкою, щоб утворився конус,
• Налийте в тарілку води і поставте конус основою в

тарілку.
• Залиште в такому положенні на годину.
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РЕЗУЛЬТАТ: Пройшло біля години, і фарби розділилися. З
чорної лінії розходяться в сторони блакитні, жовті і
червонуваті смужки. Від зеленої риски відійдуть блакитні і
жовті смужки.

ПОЯСНЕННЯ: Чорний і зелений кольори є поєднанням
інших кольорів. По мірі того, як вода підіймається по паперу,
вона розчиняє чорнило. Різні кольори підіймаються водою на
різну висоту, яка залежить від ваги часток того або іншого
барвника. Легкі частки підіймаються вище.

112. НЕЗМІШУВАНІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спостерігати розділення

емульсії.
МАТЕРІАЛИ: півсклянки води, літрова банка з кришкою,

харчовий барвник блакитного кольору, чверть склянки (60
мл) рослинного масла, мірна склянка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте води в банку.
• Додайте у воду 5 крапель барвника.
• Повільно налийте в банку масло.
• Закрийте банку кришкою і збовтайте вміст, струсивши

банку десять разів.
• Поставте банку на стіл і спостерігайте, що станеться.
РЕЗУЛЬТАТ: Спочатку здається, що рідини розчинилися

одна в іншій, але не пройшло і кілька секунд, як вміст банки
розпочав розшаровуватися. У всіх шарах присутні кульки
рідини.

ПОЯСНЕННЯ: Масло і вода не змішуються. Суміш
незмішуваних рідин називається емульсією. Коли ви збовтуєте
банку, то примушуєте обидві рідини перемішуватися, однак
вони починають розділятися відразу ж після того, як
припинилося збовтування. Більш важка вода опускається
вниз, захоплюючи з собою кульки рідкого масла. Середні шари
більш рівномірні за змістом масла і води, і тому вони легше за
воду, але важче за масло. Верхній шар в основному складається
з масла з включеннями водяних кульок. Пройде годин вісім,
поки вся вода не опуститься вниз, а масло не підніметься вгору.
Оскільки нам треба, щоб вода була забарвлена, барвник, що
застосовується нами, повинен розчинятися у воді.
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113. МОНЕТА, ЩО ЗВУЧИТЬ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спостерігати, як розширяється

газ. 
МАТЕРІАЛИ: дволітрова пляшка з$під газованої води,

монета розміром з діаметр шийки, склянка води. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть пусту незакриту пляшку хвилин на п’ять в

морозильник.
• Вийміть пляшку з морозилки і відразу ж закрийте її

шийку мокрою монетою. Монету перед цим змочіть,
зануривши в склянку з водою.

РЕЗУЛЬТАТ: Через кілька секунд монетка починає
видавати звуки, що нагадують поклацування, підскакуючи і
ударяючись об шийку пляшки.

ПОЯСНЕННЯ: Речовини від охолоджування стискаються.
Охолоджене повітря в пляшці стискається, займаючи менший
об’єм. Завдяки цьому в пляшку входить додаткова кількість
повітря. Коли ми виймаємо пляшку з морозилки, повітря
нагрівається і починає розширятися. Повітря, що
розширяється, відриває монету від шийки і піднімає її з
одного боку. Коли надлишок повітря виходить назовні, монета
падає на колишнє місце. Цей процес продовжується, поки
температура всередині пляшки не порівняється з
температурою повітря зовні.

УВАГА: Монета може перестати звучати, якщо вона
посунеться з свого місця повітрям, яке виходить знизу, і не
буде повністю накривати шийку пляшки. У цьому випадку
пересуньте монету на місце.

114. ХІМІЧНЕ ТЕПЛО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що хімічні реакції

можуть давати тепло.
МАТЕРІАЛИ: вуличний термометр, банка з кришкою

(досить велика, щоб в ній зміг вміститися термометр), мочалка
з тонкого стального дроту, чверть склянки оцту (60 мл), мірна
склянка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть термометр в банку і закрийте кришку. Через 5

хвилин запишіть температуру.
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• Покладіть мочалку на одну$дві хвилини в оцет.
• Струсіть надлишок оцту з мочалки і встроміть у неї

кінчик термометра.
• Покладіть мочалку з термометром в банку і щільно

закрийте кришку.
• Записуйте температуру кожні 5 хвилин.
РЕЗУЛЬТАТ: Температура підвищується.
ПОЯСНЕННЯ: Оцет розчиняє захисне покриття на

стальному дроті, від чого він окислюється. При окисленні
виділяється тепло. Тепло, що виділяється, нагріває рідину в
термометрі, вона розширюється і підіймається по трубці,
показуючи все більш високу температуру.

115. ВИПРОМІНЮВАННЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, в якій мірі колір

впливає на кількість випромінювання, що поглинається
предметами.

МАТЕРІАЛИ: чорний папір, два вуличних термометри,
степлер (або декілька скріпок для паперу), алюмінієва фольга,
100$ватна лампа, лінійка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть з чорного паперу пакетик, скріпіть його

степлером і вкладіть в нього термометр.
• Покладіть другий термометр на лист фольги і складіть

краї так, щоб вийшов пакетик з термометром всередині,
подібний тому, що ви зробили з чорного паперу.

• Запишіть температуру, яку показують обидва
термометри.

• Покладіть пакетики поряд і поставте на відстані 30 см від
них лампу.

• Включіть лампу хвилин на десять, регулярно
порівнюючи показники термометрів.

РЕЗУЛЬТАТ: Термометр в пакетику з чорного паперу
показує більш високу температуру.

ПОЯСНЕННЯ: Предмети чорного кольору поглинають всі
світлові промені. Предмет виглядає чорним із$за того, що він
не відбиває світло в очі спостерігача. Поглинання світлової
енергії приводить до підвищення температури предмета.
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Алюмінієва фольга поглинає мало променів світла, і тому
температура у другому пакетику нижча. Влітку звичайно
носять одяг світлих кольорів, оскільки в ньому прохолодніше.

116. КАПУСТЯНИЙ ІНДИКАТОР
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зробити розчин, який би

вказував на присутність кислоти або основи.
МАТЕРІАЛИ: дві скляні літрові банки з кришками, сира

краснокочанна капуста, 1 л дистильованої води, чайне
ситечко, дорослий помічник,

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть одну з банок дрібно нарізаним капустяним

листям.
• Попросіть вашого дорослого помічника нагріти до

кипіння дистильовану воду і вилийте цю воду в банку з
капустою.

• Почекайте, поки вихолоне вода в банці з капустою.
• Вилийте воду з цієї банки через ситечко у другу банку.

Капустяне листя потім можна викинути.
• Рідину, що вийшла, можна поставити в холодильник і

зберігати там, поки не знадобиться.
РЕЗУЛЬТАТ: Постоявши в холодильнику, вода з$під

капусти стає блакитною.
ПОЯСНЕННЯ: Гаряча вода розчиняє кольорові хімічні

речовини, що містяться в капустяному листі. Ці речовини
забарвлюються в червоний колір при з’єднанні з кислотою, а в
контакті з основою вони стають зеленими. Капустяний сік
можна використати, щоб виявити присутність двох різних
видів речовин: кислот і основ.

117. КИСЛОТА З ЛИМОНАДУ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, чи є в напої кислота.
МАТЕРІАЛИ: капустяний індикатор (приготований в

досліді N 117), склянка, столова ложка (15 мл), лимонад.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте одну ложку (15 мл) капустяного соку$

індикатора в склянку.
• Додайте туди 1 ложку (15 мл) води.
• Додайте також 1 ложку (15 мл) лимонаду і перемішайте,
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РЕЗУЛЬТАТ: Блакитний розчин індикатора став
червоним.

ПОЯСНЕННЯ: У лимонаді, як і в соку інших цитрусових,
міститься лимонна кислота. Змішавшись з нею, блакитний
капустяний сік став червоним.

118. КУРКУМНИЙ ПАПІРЕЦЬ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Приготувати паперовий

індикатор, що показує наявність основи.
МАТЕРІАЛИ: мірна склянка (250 мл), 1/3 склянки (80 мл)

спирту, чайна ложка для вимірювання кількості речовин (5
мл), мірка місткістю 1 мл,  куркумний порошок (або порошок
каррі), літрова миска, кавові фільтри, противень,
поліетиленовий пакет, що герметично закривається (можна
зав’язати шнурочком звичайний пакет).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте третину склянки спирту.
• Висипте в спирт 1 мл куркумного порошку і розмішайте

ложкою.
• Вилийте вміст склянки в миску.
• Занурте в цю рідину в мисці один за другим декілька

кавових фільтрів.
• Покладіть намочені фільтри на противень і залиште їх

там, поки не висохнуть.
• Розріжте висохлі фільтри на смужки шириною один

сантиметр або трохи більше і довжиною до 7 см.
• Складіть смужки в пакет, закрийте його і зберігайте їх

там, поки не знадобляться.
РЕЗУЛЬТАТ: Висохлий фільтровальний папір став

яскраво$жовтим із$за куркуми.
ПОЯСНЕННЯ: Індикаторами називають матеріали, які

специфічним образом міняють колір. Куркума – це також
індикатор. У присутності лугу вона міняє колір з жовтого на
червоний.

119. СПОЧАТКУ НАМОЧИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Пересвідчитися в тому, що

тверді речовини впливають на індикатор тільки в мокрому
вигляді.
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МАТЕРІАЛИ: куркумний індикаторний папір (приготов$
аний в досліді N 119), питна сода, склянка, мірка 2,5 мл (тобто
1/2 чайної ложки).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Насипте в склянку 2,5 мл соди.
• Торкніться соди смужкою індикаторного паперу.
• Намочіть кінчик паперу і знов торкніться до соди

мокрим кінцем.
РЕЗУЛЬТАТ: З сухим папірцем нічого не трапилося, а

мокрий забарвився в червоний колір.
ПОЯСНЕННЯ: Питна сода – це основа, але щоб вона могла

реагувати з кольоровими речовинами на куркумному папері,
їй треба розчинитися у воді. Завдяки воді хімікати можуть
змішуватися один з другим.
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НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

120. ПРИПЛЮСНУТА КУЛЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, чому земна куля

сплюснута біля полюсів.
МАТЕРІАЛИ: шматок щільного паперу довжиною біля 40

см, ножиці, паперовий клей, дірокол, лінійка, олівець.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відміряйте і виріжте дві паперові смужки розміром 

3x40 см.
• Покладіть смужки навхрест і склейте.
• З’єднайте разом чотири вільних кінці і також склейте.

Вийде куля.
• Почекайте, поки висохне клей.
• Зробіть отвір в місці склеювання вільних кінців, в який

олівець входить із зусиллям.
• Сантиметрів на п’ять просуньте в отвір олівець.
• Тримаєте олівець між долонь і, рухаючи ними назад$

уперед, обертайте олівець із закріпленою на ньому кулею.
РЕЗУЛЬТАТ: Під час обертання кулі його верхня і нижня

частини сплющуються, а центральна частина роздувається.
ПОЯСНЕННЯ: На кулю, що обертається, діє сила, прагнуча

розсунути в сторони паперові смужки, і із$за цього верхня і
нижня частини сплющуються. Наша Земля також сплюснута
біля полюсів і роздута по екватору. Якщо ми виміряємо
довжину Землі по екватору і через полюси (по меридіану), то
виявиться, що по екватору вона на 44 км більше.

121. ПРЕЦЕСІЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати рух земної осі.
МАТЕРІАЛИ: пластилін, тонка загострена паличка. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Скачайте з пластиліну кульку діаметром близько півтора

сантиметра.
• Просуньте в кульку паличку, щоб загострений кінець

трохи виступав з іншого боку.
• Утримуючи паличку пальцями за довгий кінець,

поставте іншим кінцем на стіл і розкрутіть.
• Спостерігайте за обертанням вашої «дзиги».
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ПРИМІТКА: Якщо паличка проходить не через центр
кульки або якщо вона не кругла, дзига буде погано крутитися.

РЕЗУЛЬТАТ: При обертанні пластилінової кульки кінець
палички описує кругові рухи.

ПОЯСНЕННЯ: Як тільки вісь обертання кульки
відхилилася від вертикального положення (із$за
неправильності форми або по інших причинах), вона сама
починає описувати кола під дією ваги кульки. Як і наша
пластилінова кулька, Земля також не ідеальна куля, вона
сплюснена біля полюсів, а її вісь (уявна лінія, що проходить
через полюси) при русі Землі навколо Сонця завжди
залишається нахиленою. Тому вісь Землі також описує кола.
Такий рух осі називається прецесією. Але якщо паличка
устигає здійснити декілька кругових рухів, поки крутиться
наша кулька, то земна вісь здійснює один оберт по колу за 26
тисяч років.

122. НЕОДНОРІДНА ДЗИГА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що неоднорідність

складу Землі впливає на її рух.
МАТЕРІАЛИ: фломастер, одне сире яйце, одне варене

яйце.
УВАГА: Попросіть дорослих зварити для вас круто яйце.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Охолодіть варене яйце.
• Помітьте яйця, написавши на вареному цифру 1, а на

сирому $ 2.
• Покладіть яйця на стіл і спробуйте розкрутити їх.
РЕЗУЛЬТАТ: Варене яйце легко розкручується і

продовжує обертатися протягом декількох секунд. Сире яйце
розкручується погано, хитається і швидко зупиняється.

ПОЯСНЕННЯ: На обертанні позначається внутрішня
будова яйця. У вареному яйці вміст твердий і розкручується
разом з шкаралупою. Сире яйце рідке всередині, і тому воно
починає обертатися не одночасно з шкаралупою, а із
запізненням і повільніше. Така поведінка рідкого вмісту
примушує яйце, що обертається, хитатися, і воно швидко
зупиняється. Частина земної мантії і зовнішня частина ядра
також рідкі. Із$за того, що Земля всередині не тверда як і сире
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яйце, вона при обертанні також хитається. Але якщо при
обертанні яйця це відразу кидається в очі, то хитання земної
кулі дуже незначне, і його можна помітити лише в результаті
довголітніх спостережень.

123. ДЕНЬ І НІЧ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Визначити, чому відбувається

зміна дня і ночі.
МАТЕРІАЛИ: стіл, ліхтарик, темна сорочка, невелике

люстерко.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть ліхтарик на край стола і включіть його. (Під

час досліду в кімнаті повинно бути темно.)
• Ви повинні надіти темну сорочку і встати перед

засвіченим ліхтариком в 30 см від нього.
• Повільно повертайтеся ліворуч, поки ви не опинитеся

спиною до ліхтарика.
• Стоячи спиною до світла, тримайте люстерко таким

чином, щоб воно відбивало світло від ліхтарика на вашу
сорочку спереду.

• Продовжуйте повертатися, поки знов не станете лицем до
столу.

РЕЗУЛЬТАТ: По мірі того, як ви повертаєтеся ліворуч,
промінь від ліхтаря ковзає по вашій сорочці праворуч. Коли ви
опиняєтеся спиною до світла, то спереду сорочка виявляється
в тіні і освітлюється лише світлом, відбитим за допомогою
люстерка. Відбите світло менш яскраве, ніж пряме світло від
ліхтаря.

ПОЯСНЕННЯ: Ваша сорочка зображує Землю, ліхтарик –
Сонце, а люстерко – Місяць. Повертаючись, ви зображуєте
обертання Землі навколо своєї осі. Земля обертається у
напрямі на схід, а людям здається, що сонце рухається зі сходу
на захід. Там, де сонце освітлює Землю $ день, а з іншої сторони
– ніч, і Земля освітлюється лише місячним світлом. Коли
місяця немає, то вночі дуже темно.

124. СУТІНКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, чому небо не стає

темним відразу ж після заходу сонця.
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МАТЕРІАЛИ: літрова банка, коробка з$під взуття, молоко,
ліхтарик, піпетка, ложка, ножиці, помічник (хто$небудь з
дорослих).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в банку води.
• Крапніть у воду молока і розмішайте.
• Попросіть вашого помічника вирізати круглий отвір з

краю в днищі взуттєвої коробки, досить широкий, щоб в нього
могла ввійти банка.

• Попросіть вашого помічника вирізати ще один отвір, але
в бічній стінці коробки з протилежної сторони. У цьому отворі
повинен вміститися ліхтарик.

• Погасіть в кімнаті світло, запаліть ліхтарик і вставте
його в отвір в коробці.

• Переверніть коробку вгору дном і поставте банку у
вирізаний раніше отвір.

РЕЗУЛЬТАТ: Вода в банці відсвічує блідим голубувато$
сірим кольором.

ПОЯСНЕННЯ: Світло складається з різних кольорів. Коли
вони складаються всі разом, то світло здається білим. Кожний
колір має свою довжину хвилі. Хвилі більшої довжини
проходять через рідину, огинаючи частинки молока. У
блакитного кольору довжина хвилі менше, і вона не може
обігнути ці частинки. У результаті блакитний колір
відбивається (розсіюється) частинками молока. Частина
цьому світла освітлює виступаючу з коробки верхню частину
банки. Саме тому вода в банці відсвічує блідим голубувато$
сірим кольором. Коли сонце сідає за горизонт, наступають
сутінки. Небо темніє не відразу, тому що світло від сонця, як і
в нашому прикладі з ліхтариком, розсіюється різними
дрібними частинками, наприклад, пилом і молекулами газу в
земній атмосфері.

125. СІЛЬ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як утворюються

родовища солі.
МАТЕРІАЛИ: скляна миска місткістю близько двох літрів,

мірна склянка або звичайна склянка (250 мл), столова ложка,
сіль.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в миску склянку (250 мл) води і розчиніть в ній

чотири ложки солі. 
• Залиште відкриту миску в такому місці, де її ніхто не

зачепить, поки вода не випарується. На це може піти 3$4 тижні.
РЕЗУЛЬТАТ: На дні миски утворюються кристали

кубічної форми, а на стінках білий наліт, що нагадує іній.
ПОЯСНЕННЯ: Як вважають, родовища солі утворилися на

місці дрібних водоймищ, розташованих поблизу від моря,
звідки до водоймищ потрапляла солона вода. Ці водоймища
потім відділилися від моря. Вода в них випарувалася, і на дні,
як і в мисці, відклалися кристали солі. Схожий на іній
сольовий осадок по краях утворився за рахунок швидкого
випаровування солоної води, що змочував краї миски. Із$за
високої швидкості випаровування молекули солі не устигають
утворити кристалик, і безладне осадження солі приводить
лише до появи білого порошку, схожого на іній.

126. КРИСТАЛИК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як

відбувається ріст кристалів.
МАТЕРІАЛИ: чорний папір, ножиці, кришка від великої

банки, мірна склянка або звичайна склянка (250 мл),
карловарьска сіль, столова ложка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Виріжте кружок з чорного паперу по розміру кришки і

покладіть його на дно кришки.
• Налийте повну склянку (250 мл) води.
• Насипте у воду 4 ложки солі і розмішайте.
• Налийте трохи цієї рідини на дно кришки, щоб вона

покрила весь папір.
• Залиште кришку і не чіпайте її на протязі доби.
РЕЗУЛЬТАТ: На чорному папері відклалися довгі

кристалики.
ПОЯСНЕННЯ: По мірі випаровування води молекули солі

зближуються між собою і починають шикуватися в довгі
кристали. Молекули розташовуються одна біля одної як
будівельні цеглини, а їх продовгувата форма визначає форму
кристала.
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127. ПУХИРЦІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати позитивний

тест на вапняк.
МАТЕРІАЛИ: три черепашки, склянка, оцет.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте чверть склянки оцту.
• Опустіть в оцет черепашки.
РЕЗУЛЬТАТ: Від черепашок підіймаються пухирці.
ПОЯСНЕННЯ: Оцет – це кислота, а черепашки

складаються з вапняку. Поєднуючись з кислотою, вапняк
перетворюється в нову хімічну речовину. У ході цієї реакції
виділяється вуглекислий газ і ми бачимо пухирці, що
підіймаються вгору. Кислота може використовуватися, щоб
виявити присутність вапняку в гірських породах.

128. МЕТАМОРФІЗМ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як утворюються

метаморфічні гірські породи.
МАТЕРІАЛИ: два десятки сірників, книга, стіл.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Надламайте сірники.
• Висипте сірники купкою на стіл.
• Покладіть на них книгу і притисніть до столу.
• Приберіть книгу.
РЕЗУЛЬТАТ: Сірники випрямилися і лежать шарами.
ПОЯСНЕННЯ: Сірники розташувалися шарами під

тягарем книги. У природі різні гірські породи також
здавлюються в шари під тягарем вищележачих порід. Породи,
що утворилися під тиском, називаються метаморфічними.

129. БУТЕРБРОД
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Побачити, яким чином

утворюються осадові породи.
МАТЕРІАЛИ: дві скибки хліба, масло, варення, столовий

ніж, тарілка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• УВАГА: Проведіть цей дослід перед обідом.
• Покладіть скибку хліба на тарілку.
• Ножем намажте масло на хліб.

87



• Зверху масла намажте варення.
• Покладіть зверху другу скибку хліба.
• З’їжте бутерброд.
ОБЕРЕЖНО! Ніколи не пробуйте нічого на смак в

лабораторії, доки не будете впевнені в тому, що речовини, що
знаходяться перед вами, нешкідливі. Наш експеримент
нешкідливий.

РЕЗУЛЬТАТ: Ми приготували шарований бутерброд.
ПОЯСНЕННЯ: Осадові гірські породи утворюються з

дрібних часток,  принесених з одного і осілих в іншому місці.
Вони осідають у вигляді шарів, що нагадують наш бутерброд.
Кожний шар відрізняється від іншого складом, кольором,
структурою. Старі шари лежать знизу, а самі молоді – зверху.
З плином часу шари спресовуються разом, утворюючи
монолітну гірську породу.

130. ВЗДОВЖ ПО ШАРУ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що деякі речовини

мають шаровану структуру.
МАТЕРІАЛИ: паперові рушники (паперові носові

хустинки).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Спробуйте розірвати паперовий рушник пополам зверху

вниз.
• Переверніть інший рушник і спробуйте розірвати його з

бічної сторони.
РЕЗУЛЬТАТ: У першому випадку папір рветься легко, а у

другому – ні.
ПОЯСНЕННЯ: Паперові рушники виготовляють на

дротяних гратах, із$за чого паперові волокна набувають
подовжню спрямованість. Коли ми рвемо папір, насамперед
рвуться найменш міцні ділянки. Подовжні сліди від дротяних
грат на папері тонші, ніж сусідні ділянки, і тому папір рветься
вздовж по цих слідах. Але коли ми рвемо папір в поперечному
напрямі, лінія розриву виходить нерівною. Таким же чином
поводяться і мінерали, наприклад, алмаз. Мінерали легко
розколюються вздовж по лінії, по якій вистроєні молекули,
але розламуються на безформні шматки, якщо намагатися
розколоти їх упоперек.
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131. СКЛАДКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як сили стиснення

впливають на рух кори.
МАТЕРІАЛИ: чотири паперових рушники, склянка води.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть рушники стосом на столі.
• Складіть їх пополам.
• Намочіть рушники.
• Покладіть руки долонями на краї рушників.
• Наближайте долоні разом з рушниками.
РЕЗУЛЬТАТ: На паперовій поверхні видні численні

складки.
ПОЯСНЕННЯ: Ви руками зсовуєте рушники до центра.

Щоб вміститися на зменшуваному просторі, папір
деформується, утворюючи складки. Коли різні сили
впливають на земну кору з протилежних сторін, ділянка, що
стискається, міняє форму, і на ній утворяться складки, що
мають хвилеподібний вигляд.

132. СКЛАДЕНА ГАЗЕТА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати дію сил, що

деформують земну кору.
МАТЕРІАЛИ: газетний лист.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть лист пополам.
• Складайте лист стільки разів, скільки зможете.
РЕЗУЛЬТАТ: Згинати лист пополам з кожним разом стає

все важче. Навряд чи ви зможете скласти лист більше 6$7
разів.

ПОЯСНЕННЯ: Складаючи лист пополам, ми робимо його
вдвічі товстішим. Склавши лист паперу сім разів, ми
отримуємо 128 шарів паперу. Земна кора поводиться подібним
же чином. Щоб зім’яти тонкий верхній шар, потрібен вплив
невеликої сили, тоді як для зминання могутніх щільних
нижніх шарів потрібні величезні сили.

133. ПОВІЛЬНИЙ ПІСОК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зрозуміти, чому сейсмічні хвилі

повільніше проходять через пісок.
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МАТЕРІАЛИ: паперові серветки, картонна трубка
діаметром 5$7см, рисова або пшоняна крупа, авіамодельна
гумка (кільця з велосипедної камери).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Накладіть на кінець картонної трубки серветку і

прихопіть її гумкою.
• Насипте в трубку рису.
• Натискаючи пальцем, спробуйте ущільнити рис в трубці.
РЕЗУЛЬТАТ: Вам не вдається виштовхнути рис через

серветку на дні трубки. Рис майже не просувається уперед.
ПОЯСНЕННЯ: Коли ми давимо на крупинки рису, вони, як

і крупинки піску, рухаються у всіх напрямах. Сейсмічні хвилі
рухаються набагато повільніше через пісок, тому що енергія,
яку несуть хвилі, витрачається на переміщення частинок
піску у всіх напрямах.

134. ЯК ШВИДШЕ?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, як різні речовини

впливають на швидкість поширення хвилі, що виникла в
результаті землетрусу.

МАТЕРІАЛИ: лінійка, мотузка, ножиці, клейка стрічка,
стіл.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відміряйте і відріжте шматок мотузки довжиною 60 см.
• Стрічкою прикріпіть один кінець мотузки до стола.

Візьміть мотузку за вільний кінець і натягніть.
• Іншою рукою відтягніть мотузку і відпустіть.

Послухайте. Намотайте вільний кінець мотузки на вказівний
палець. Вставте цей палець собі у вухо.

• Знов відтягніть мотузку і відпустіть.
РЕЗУЛЬТАТ: Мотузка звучить набагато голосніше, коли

ви вставили палець у вухо. 
ПОЯСНЕННЯ: Звук від вібруючої мотузки розповсюд$

жується швидше через тверду речовину, чим через повітря.
Коли відбувається землетрус, від місця підземного поштовху
йдуть основні хвилі (Р$хвилі), що розповсюджуються як
чергування стиснень і розріджень, тобто така хвиля
поводиться так само, як і звукова. Хвиля рухається швидше,
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проходячи через щільну речовину – речовину, в якій молекули
«укладені» більш щільно. Швидкість поширення хвилі
дозволяє судити про щільність речовини.

135. ХВИЛІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як сейсмічні хвилі

дозволяють «заглянути» всередину Землі.
МАТЕРІАЛИ: дволітрова миска, пляшка, олівець.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте півмиски води.
• Поставте в середину миски пляшку.
• Кінчиком олівця декілька разів торкніться поверхні

води.
РЕЗУЛЬТАТ: Від того місця, де ви торкалися олівцем води,

розходяться   хвилі. Вони доходять до пляшки, відбиваються і
повертаються до олівця.

ПОЯСНЕННЯ: Від енергії дотику олівця до поверхні води
на ній виникли хвилі, однак вони не могли пройти через
пляшку. На відміну від основної хвилі (Р$хвилі), йдуча за нею
повторна поперечна хвиля (5$хвиля) несе менше енергії і
розповсюджується повільніше. Повторні хвилі проникають
через тверді речовини, але не можуть пройти через рідкі. Вони
проходять через тверді шари Землі, але коли доходять до
рідкого ядра; то відбиваються зворотно. Основна хвиля, однак,
проходить через ядро наскрізь. Так відмінність в поведінці
двох видів хвиль дозволила встановити, що ядро Землі
знаходиться в розплавленому (рідкому) стані.

136. ПРИРОДНЕ ПОКРИВАЛО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як дощ

стікає з гір, покритих шаром грунту, і з кам’янистих гір.
МАТЕРІАЛИ: три противні, стіл, пластилін, лінійка, дві

склянки землі, невелика миска, наповнена листям, травою і
гілочками, склянка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте противень на стіл.
• За допомогою пластиліну закріпіть два інших противні

таким чином, щоб одним краєм вони знаходилися в першому
противні, а другий був підведений над столом на 5 см.
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• Насипте по склянці землі на верхню частину двох
противнів.

• Зверху землі на одному з противнів насипте листя, трави
і гілок.

• Нахиливши склянку над противнем, де знаходиться
насипана раніше земля, поступово виливайте на її воду з
висоти 15 см.

• Зробіть те ж саме на іншому противні, де земля покрита
гілочками і травою.

• Порівняйте, скільки землі було змито вниз на одному і на
другому противні.

РЕЗУЛЬТАТ: Набагато більше землі було змито там, де
грунт не був нічим покритий. 

ПОЯСНЕННЯ: Оголена земля легко змивається і несеться
водою вниз. У природі земля звичайно покрита шаром трави,
листя і гілочок. Таке покривало оберігає грунт від розмивання
і набирає в себе воду, яка в інших умовах могла б змивати
землю. Зростаючі в грунті рослини забезпечують їй ще більший
захист. Процес змиття грунту водою називається ерозією.

137. КАМНЬОЇД
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як кислота впливає на

статуї.
МАТЕРІАЛИ: крейда, оцет, склянка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• На чверть наповніть склянку оцтом.
• Покладіть в оцет шматочок крейди.
РЕЗУЛЬТАТ: Від крейди йдуть пухирці газу. Від

шматочка починають відвалюватися дрібні шматочки і,
зрештою крейда зовсім розвалюється.

ПОЯСНЕННЯ: Оцет – це кислота, і вона вступає в хімічну
реакцію з крейдою. Крейда складається з вапняка – мінерала,
який при взаємодії з кислотами перетворюється в інші
речовини. Одна з них – вуглекислий газ, пухирці якого ми і
бачили. Кислоти діють на всі мінерали, але звичайно реакція
проходить досить повільно. Поступове руйнування статуй і
фасадів будинків відбувається саме із$за хімічної реакції між
каменем і слабким розчином кислоти, що є в краплях дощу.

92



Якщо цей камінь – вапняк або мармур, який містить вапняк в
своєму складі, руйнування йде швидше. Деякі види каменя,
однак, більш стійкі до впливу кислот.

138. ЗМИТЕ ЖИВЛЕННЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як дощ впливає на

верхній шар грунту.
МАТЕРІАЛИ: земля, червона темпера в порошці, чайна

ложка, воронка, широкогорла літрова банка, фільтрувальний
папір (для кавника), склянка (250 мл).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Всипте чверть чайної ложки (1,25 мл) фарби в чверть

склянки (75 мл) землі і ретельно розмішайте.
• Вставте в банку лійку.
• Вкладіть у лійку фільтр.
• Висипте перемішану з фарбою землю на фільтр у лійку.

Налийте у лійку біля чверті склянки води (75 мл).
Поспостерігайте за тим, як із лійки в банку капає вода.

• Вилийте з банки воду і знов влийте у лійку біля чверті
склянки води (75мл). 

РЕЗУЛЬТАТ: З лійки капає забарвлена в червоний колір
вода.

ПОЯСНЕННЯ: Червона фарба служить в нашому досліді
замість розчинних у воді поживних речовин, що знаходяться у
верхньому шарі грунту. Ці речовини розчиняються дощовою
водою і живлять зростаючі в грунті рослини. Якщо випало
багато дощу, вода збігає в більш низькі місця, відносячи
поживні речовини з собою. Часті і рясні дощі можуть
залишити рослини без необхідних їм поживних речовин.

139. ВІДЛЕТІВШІ КРУЖАЛЬЦЯ 
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Визначити, як зволоженість

впливає на ерозію грунту.
МАТЕРІАЛИ: дірокол, неглибокий противень, лист

паперу, миска з водою.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• За допомогою діроколу видавіть з паперу штук п’ятдесят

паперових кружалець.
• Висипте кружальця біля одного краю противня.
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• Подуйте на кружальця.
• Намочіть руку в мисці з водою і побризкайте на паперові

кружальця, щоб вони намокли.
• Знов подуйте на кружальця.
РЕЗУЛЬТАТ: Сухі кружальця легко зміщуються до іншого

краю противня, а деякі вилітають з нього. Мокрі кружальця в
основному залишаються на місці.

ПОЯСНЕННЯ: Легкі сухі частинки легко підіймаються
вітром і переносяться на великі відстані. Такі частинки
звичайно зустрічаються в пустелях і на березі моря. Мокрі
кружальця прилипають одне до одного і сили вашого
дмухання не вистачає, щоб підняти їх в повітря. Так і сирі
частинки грунту і ті ділянки грунту, де є рослинність, важко
піддаються ерозії. Сирі частинки дуже важкі, щоб піднятися в
повітря.

140. ВОДА#СИЛАЧ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як замерзла вода

рухає камені.
МАТЕРІАЛИ: вода, пластилін, соломинка, склянка води,

морозильник.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Опустіть соломинку у воду.
• Наберіть в соломинку води.
• Закривши язиком верхній отвір соломинки, щоб з неї не

вилилася вода, витягніть її з води і закрийте отвір знизу
пластиліном.

• Вийнявши соломинку з рота, закрийте пластиліном і
другий отвір.

• Години на три покладіть соломинку в морозилку.
РЕЗУЛЬТАТ: Одна з пластилінових пробок вискочила, і з

соломинки видний лід. 
ПОЯСНЕННЯ: На відміну від багатьох інших речовин вода

при замерзанні розширяється. Коли вода попадає в тріщини в
каменях, то при замерзанні вона зрушує камінь з місця або
навіть ламає його. Замерзаюча вода, що розширяється,
передусім руйнує найменш міцні камені. На дорогах із$за
цього можуть утворюватися вибоїни.
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141. ПОВІТРЯНИЙ ПРЕС
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: дізнатися, який тиск повітря.
МАТЕРІАЛИ: довга лінійка, стіл, газетний лист.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть лінійку на край столу так, щоб половина її

була поза столом.
• Чотири рази складіть газетний лист.
• Покладіть складену газету на кінець лінійки, що

знаходиться на столі. 
• Пальцем стукніть по звисаючому кінцю лінійки.
• Дивіться, як поводиться лінійка і накриваюча її газета.
• Розгорніть газетний лист і накрийте ним частину

лінійки, що лежить на столі.
• Подивіться, що трапиться з лінійкою і газетою.
РЕЗУЛЬТАТ: Розгорнену газету важче підняти, ніж

складену.
ПОЯСНЕННЯ: Вага згорнутого і розгорнутого листа одна і

та ж, Але у розгорнутому виді йому заважає піднятися тиск
повітря. Стовп повітря висотою більше за 150 км притискує
газету до стола. Цей повітряний стовп давить на всі предмети.
Чим більше їх площа, тим більшого тиску вони зазнають.
Таким чином, коли ми розгорнули лист, то його площа
збільшилася в 16 раз, і у стільки ж разів зріс тиск повітряного
стовпа.

142. ВЛОВИ МОМЕНТ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: показати, як навіть слабким

подихом можна зрушити з місця важкі предмети.
МАТЕРІАЛИ: нитка, ножиці, лінійка, маркер (або

великий товстий олівець), скотч, стіл.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відріжте нитку довжиною 45 см.
• Прив’яжіть нитку до олівця.
• Прикріпіть скотчем нитку до столу, так, щоб біля 30 см

нитки (з олівцем на кінці) звисало зі столу.
• Присядьте поруч зі столом, щоб олівець висів на відстані

біля 30 см від вашого лиця. Щосили дуйте на олівець.
• Подивіться, як рухається олівець.
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• Злегка подуйте на олівець.
• Піймайте той момент, коли олівець, що гойдається,

починає віддалятися від вас і злегка дуньте йому услід.
Повторіть це десять разів.

• Знов поспостерігайте за рухом олівця.
РЕЗУЛЬТАТ: Легкими подихами ви розганяєте олівець

сильніше, ніж це вдалося зробити, подувши на нього з усієї сили.
ПОЯСНЕННЯ: Амплітуда (розмах) руху будь$якого

предмета, що гойдається, може значно зрости, якщо цей
предмет підштовхувати легкими поштовхами. Кожний
предмет характеризується певною величиною власних, або
вільних, коливань (він буде так гойдатися, якщо, наприклад,
виготовити з нього маятник). Прикладаючи до предмета
невелике зусилля з частотою, рівною частоті його власних
коливаннь  (в момент початку коливання цього предмета), ми
підштовхуємо його якраз в потрібний момент. Це сприяє
збільшенню амплітуди розгойдування.

143. БРИЗКАЛКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: показати, як струмінь повітря

може бризкати водою.
МАТЕРІАЛИ: цвях, молоток, дорослий помічник, лінійка,

дві півлітрові банки, одна з них з кришкою, дві соломинки,
пластилін, зелена харчова фарба, прямокутна форма для
випічки.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Попросіть дорослого взяти цвях і молоток і пробити два

отвора в кришці.
• Просуньте в один з отворів соломинку так, щоб ззовні

стирчав кінець довжиною 5 см (соломинка А на малюнку).
• А в інший отвір теж помістіть соломинку, але вже так,

щоб ззовні був вільним кінець довжиною 2 см (соломинка Б на
малюнку).

• Шматочками пластиліну закріпіть соломинки в отворах
кришки. 

• Наповніть одну з банок водою і закрийте кришку.
• Наповніть водою іншу банку і додайте у воду фарбу, щоб

вода забарвилась в зелений колір.
• Поставте банку із зеленою водою в форму для випічки.
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• Переверніть банку з соломинками догори дном і
встроміть коротку соломинку у воду в банці, де зелена вода.

• Подивіться, що відбувається на кінцях соломинок.
РЕЗУЛЬТАТ: Підфарбована вода підіймається по

соломинці А і витікає з неї всередину закритої банки. Вода з
цієї банки витікає назовні через соломинку Б.

ПОЯСНЕННЯ: Земне тяжіння змушує воду виливатися із
закритої банки через соломинку Б. У міру витікання води,
повітря в банці займає все більший об’єм і його тиск
зменшується. Тиск повітря зовні банки стає більшим, ніж
всередині неї. Повітря давить на підфарбовану воду і піднімає
її вгору по соломинці А. У результаті ми бачимо, як вода
виливається фонтанчиком у закриту банку.

144. МІСЦЕ ДЛЯ ПОВІТРЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що повітря займає

місце.
МАТЕРІАЛИ: дволітрова миска, пробка (натуральна) або

шматочок дерева такого ж розміру, прозора склянка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте півмиски води.
• Киньте у воду пробку. 
• Накрийте плаваючу пробку склянкою.
• Занурте склянку глибоко у воду.
РЕЗУЛЬТАТ: ділянка поверхні води, на якій плаває

пробка, занурюється разом з склянкою.
ПОЯСНЕННЯ: Повітря, що знаходиться в склянці, не дає

воді заповнити склянку, і тому вода з плаваючою пробкою
опускається разом з склянкою нижче за рівень води в мисці.

145. СОЛОМ’ЯНИЙ БУРАВЧИК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: виявити силу повітря.
МАТЕРІАЛИ: одна сира картоплина, дві соломинки для

коктейлів.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть картоплину на стіл.
• Візьміть соломинку за верхню частину, не закриваючи

отвору вгорі. Підніміть її на відстань біля 10 см від
картоплини.
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• Різким рухом встроміть соломинку в картоплину.
• Візьміть другу соломинку за верх, але закрийте пальцем

отвір вгорі.
• Знов підніміть соломинку на відстань біля 10 см від

картоплини і різким рухом встроміть її в картоплину.
РЕЗУЛЬТАТ: Соломинка, верхній отвір якої був відкритий,

зігнулася і майже не встромилася в картоплину, тоді як
соломинка із закритим кінцем глибоко встромилася в її.

ПОЯСНЕННЯ: Повітря складається в основному з таких
газів як азот, кисень і вуглекислий газ. Ці гази невидимі, але
ми можемо спостерігати їх тиск. Швидко рухоме повітря
(вітер) може з такою силою давити на будівлю, що навіть
спроможне зруйнувати його. Повітря, що знаходиться
всередині соломинки, має достатньо сили, щоб допомогти їй
досить глибоко проникнути в картоплину. Воно тисне на
стінки соломинки і не дає їм зігнутися. По мірі того, як
соломинка врізається в картоплину і заповнюється її
м’якушем, тиск повітря в соломинці зростає, все більше
зміцнюючи її стінки.

146. ДОЩИК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: довідатись, чим насправді є

100% вологість.
МАТЕРІАЛИ: противень, губка, стіл, піпетка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в противень води і поставте його на стіл.
• Наберіть води в піпетку.
• Крапніть з піпетки на губку.
• Підніміть губку і огляньте її знизу.
• Покладіть губку в противень з водою, переверніть її у

воді декілька разів.
• Знов підніміть губку над противнем.
• Огляньте низ губки.
РЕЗУЛЬТАТ: Коли ви крапнули на губку, знизу вона

залишилася сухою. Однак після того, як губка полежала у
воді, з неї капає вода. 

ПОЯСНЕННЯ: Повітря і губка мають дещо спільнго у тому
розумінні, що мають здатність запасати воду. Одна крапля
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води для губки – це дуже мало, однак після того, як губка
полежала у воді, вона намокла вщерть (тобто повністю
насичилась вологою). Тоді губка не спроможна більше вбирати
в себе воду, тому  зайва вода починає з неї капати. Подібно до
губки, повітрю теж властиво накопичувати в собі воду до того,
аж поки  воно не наповниться до точки насичення. Відносною
вологістю повітря називається кількість вологи, що міститься
в повітрі, в процентному відношенні до максимально
можливої кількості води, яку воно здатне утримати. Коли
повітря повністю насичене вологою, його вологість становить
100%, та найчастіше в такому випадку говорять, що йде дощ.

147. ВГОРУ#ВНИЗ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: подивитися, як працює

термометр.
МАТЕРІАЛИ: вуличний термометр або термометр для

ванни, кубик льоду, чашка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Затисніть пальцями кульку з рідиною на термометрі.
• Подивіться, як поводиться ртутний стовпчик

термометра.
• Налийте в чашку води і покладіть у воду лід.

Перемішайте.
• Занурте термометр у воду тією частиною, де знаходиться

кулька з рідиною.
• Знов подивіться, як позначку термометра.
РЕЗУЛЬТАТ: Коли ви тримаєте кульку пальцями,

стовпчик на термометрі починає підійматися. Коли ж ви
помістили термометр в холодну воду, стовпчик помітно
опускається.

ПОЯСНЕННЯ: Тепло від ваших пальців нагріває рідину в
термометрі. Коли рідина нагрівається, вона розширяється і
підіймається з кульки вгору по трубці. Холодна вода поглинає
тепло з термометра. Остигаюча рідина зменшується в об’ємі і
опускається вниз по трубці. Вуличними термометрами
звичайно вимірюють температуру повітря. Будь$які зміни
його температури приводять до того, що стовпчик рідини в
трубці або підіймається, або опускається, показуючи тим
самим температуру повітря.
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148. КУДИ ПЛИВЕ ХМАРА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Спостерігати за рухом хмар за

допомогою нефоскопа.
МАТЕРІАЛИ: папір, компас, стіл під відкритим небом,

фломастер, дзеркало.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Проведіть цей дослід декілька разів в різні дні, коли

легко спостерігати за окремими рухомими хмарами.
• Покладіть на стіл лист паперу.
• У центрі листа розмістіть дзеркало.
• За допомогою компаса визначте, де знаходиться північ.

Помітьте північ та інші сторони світу на папері фломастером.
• Дивлячись у дзеркало, поспостерігайте, як рухаються

відображення хмар.
• Помітьте, звідки йдуть хмари.
РЕЗУЛЬТАТ: У дзеркалі рухаються відображення хмар.
ПОЯСНЕННЯ: Напрям і швидкість вітру біля поверхні

землі змінюються від різних перешкод, наприклад, дерев або
будівель. Тому метеорологи, які складають прогноз погоди,
повинні отримувати відомості про вітер в більш високих
шарах атмосфери. Виготовлений вами інструмент для
спостереження за хмарами називається нефоскоп. Він
дозволяє спостерігати за рухом хмар і визначати напрям їх
руху, завдяки чому ми можемо дізнатися, звідки там, на
висоті, дме вітер. Прийнято називати вітер ім’ям тієї сторони
світу, звідки він надходить. Так північний вітер дме з півночі
на південь.

149. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: показати, як волосся може

застосовуватися для вимірювання вологості. 
МАТЕРІАЛИ: скотч, волосина довжиною 12 $ 15 см,

тоненька плоска паличка довжиною 5$6 см, фломастер,
олівець, велика скляна банка, клей.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Скотчем прикріпіть волосину до центра палички.
• Один кінець палички пофарбуйте фломастером.

Прикріпіть інший кінець волосини до олівця.
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• Покладіть олівець на шийку банки так, щоб паличка на
волосині звисала всередину банки, не торепючись  дна. Якщо
паличка звисає не горизонтально, зрівноважте її, крапнувши
клею на кінець, що піднявся вгору. 

• Поставте банку в таке місце, щоб її ніхто не зачіпав. 
• Протягом тижня поспостерігайте, в яку сторону вказує

паличка забарвленим кінцем.
РЕЗУЛЬТАТ: Напрям,  вказаний паличкою, постійно

змінюється.
ПОЯСНЕННЯ: Ви виготовили волосяний гігрометр.

Гігрометр – це інструмент, що вимірює вологість повітря,
іншими словами – кількість вологи в повітрі. Коли вологість
зростає, волосок витягується, а коли повітря сухіше, він
скорочується. Ці рухи передаються паличці, в результаті чого
вона повертається в різні сторони.

150. ПОТРІСКУВАННЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Подивитися, як статична

електрика може бути застосована для визначення рівня
вологості.

МАТЕРІАЛИ: чисте і сухе, нежирне волосся, пластмасовий
гребінець.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• ПРИМІТКА: Цей експеримент треба виконувати

декілька разів в різні дні, а результати записати і порівняти.
• Пересвідчіться в тому, що у вас чисте, сухе, нежирне

волосся. Енергійно розчісуйте волосся пластмасовим
гребінцем. 

РЕЗУЛЬТАТ: У деякі дні при розчісуванні чутно
потріскування, а в інші дні цих потріскувань не почуєш.

ПОЯСНЕННЯ: При терті гребінця об волосся електрони
переходять з нього на гребінець.

Тріск чуєш тоді, коли електрони перестрибують через
повітря знову на волосся. Тріск краще чути, коли повітря
прохолодне і сухе, і зовсім не чути, коли воно вологе і тепле. У
вологому повітрі багато молекул води, через які як по
сходинках електрони рухаються до волосся. Коли стає сухіше,
число цих молекул зменшується і тому електронам доводиться
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долати більшу відстань, щоб попасти знов на волосся.
Електрони нагромаджуються доти,  доки їх спільної енергії
вистачить, щоб подолати по повітрю відстань до волосся. Під
час їх руху і чути тріск.

151. РОЗМІР КРАПЛІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Виміряти розмір крапель дощу і

порівняти їх.
МАТЕРІАЛИ: лист чорного паперу, парасолька.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Коли піде дощ, станьте під парасолькою на вулиці, а лист

паперу виставте під дощ.
ПРИМІТКА: Можна стояти під дахом і висунути руку з

листом паперу під дощ.
УВАГА: Не проводьте цей дослід під час грози.
• Тримайте під дощем лист паперу, поки на нього впаде не

менше 20 крапель дощу.
• Розгляньте лист.
РЕЗУЛЬТАТ: Мокрі плями на папері мають різний розмір.
ПОЯСНЕННЯ: Краплі дощу мають різний розмір. Дощові

краплі складаються з молекул води, що зібралися разом. У
маленьких краплях менше молекул, а по мірі того, як до них
приєднується все більше молекул, розмір краплі росте.

152. ВОДОДВИГУН
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як відмінність в

щільності (науковий термін, що використовується для
визначення «важкості» речовин) примушує рухатися воду.

МАТЕРІАЛИ: дорослий помічник, порожня пластикова
літрова пляшка, ножиці, 4 кубики льоду, ложка, блакитний
харчовий барвник,  мірна склянка (250мл). 

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Попросіть вашого помічника розрізати пополам

пластикову пляшку.
• Нижню частину пляшки наполовину наповніть

холодною водою з$під крану і додайте туди 4 кубики льоду.
Перемішайте ложкою, поки вода не охолодиться, і потім
витягніть залишки льоду.
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• Наповніть мірну склянку теплою водою з$під крану.
Додайте у воду стільки барвника, щоб вода стала темно$
синьою.

• Використайте верхню частину пляшки як лійку. Для
цього переверніть її і вузьким кінцем вставте в нижню частину
пляшки.

• Нахиливши склянку з підсиненою водою, поступово
виливайте її вміст у «лійку», поки не виллєте півсклянки.

• Хвилини дві поспостерігайте за поведінкою рідини, а
потім вилийте у лійку залишок синьої води.

РЕЗУЛЬТАТ: блакитна вода наповнює лійку. Деяка її
частина виходить з шийки, але тут же починає рухатися вгору.

ПОЯСНЕННЯ: Холодна вода більш щільна, ніж тепла. Це
пояснюється тим, що холодна вода стискується, а тепла –
розширяється. З цієї причини кожна капелька холодної води
важча за теплу каплю, оскільки в холодній воді через її
стиснення в тому ж об’ємі виявляється більше молекул води,
ніж в теплій. Холодна вода щільніша, тому опускається на дно
пляшки, як це відбувається і в морі, а тепла вода підіймається
вгору.

153. ПІДВОДНИЙ ЧОВЕН
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: показати, як повітря підіймає з

води підводний човен.
МАТЕРІАЛИ: дволітрова миска, прозора пластиковий

стаканчик (біля 200 мл), соломинка для коктейлю, яку можна
зігнути. 

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть миску водою.
• Боком покладіть стаканчик у воду і повністю утопіть

його в мисці. Постарайтеся зробити так, щоб в стаканчик
набралося якомога більше води.

• Утримуючи під водою верхню частину стаканчика,
переверніть його і поставте дном догори на дно миски.

• Злегка підведіть край стаканчика і просуньте всередину
соломинку.

• Притримуйте стаканчик рукою, але не обмежуйте його
рухів.

• Вдуйте в стаканчик повітря через соломинку.
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РЕЗУЛЬТАТ: Коли в стаканчик через соломинку входить
повітря, що подається вами, вода з нього виходить, а сам
стаканчик підіймається вгору.

ПОЯСНЕННЯ: Коли стаканчик повний води, то під
впливом своєї ваги він лягає на дно. Повітря, що подається
вами, витісняє з нього воду. Повітря в стаканчику набагато
легше за воду. Стаканчик набуває більшої плавучості (тобто
прагне спливти), коли він наповнюється газом, а не водою. На
підводних човнах є спеціальні відсіки, які заповнюються
водою, коли човну необхідно зануритися у воду. Для того, щоб
виринути, в ці  відсіки подається повітря, яке витісняє воду, і
плавучість підводного човна зростає.

154. ПОПЛАВЕЦЬ
МЕТА  ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати рух молекул

води під час хвилювання.
МАТЕРІАЛИ: невелика повітряна кулька, ванна (або

велика раковина).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Надуйте кульку до розміру лимона.
• Налийте у ванну води до глибини 15 см.
• Опустіть кульку у воду в центрі ванни.
• Опустіть руку у воду біля краю ванни і з півхвилини

рухайте долонею, викликаючи хвилі.
• Спостерігайте за тим, як поводиться кулька.
РЕЗУЛЬТАТ: Кулька гойдається на хвилях, а через деякий

час починає пливти в певному напрямі, і часто   навіть
назустріч хвилям.

ЧОМУ: Спочатку, коли ми викликаємо хвилі, вони просто
гойдають кульку. Однак потім ми поступово створюємо течію
води, яка підхоплює кульку і несе її проти хвиль. Таким
чином, напрям поширення хвиль на поверхні води може не
співпадати з напрямом її течії.

155. БАМС!
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати хвилеподібне

поширення енергії удару.
МАТЕРІАЛИ: книга, 6 скляних кульок.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть книгу на плоску поверхню (стіл, підлога).
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• Розкрийте книгу і викладіть п’ять кульок в канавку
посередині. Зсуньте кульки в центрі канавки, щоб вони
торкалися одна одної.

• Покладіть останню кульку в 3 см від інших і клацніть її
пальцем, щоб вона стукнулася в крайню з ряду розташованих
в канавці кульок. 

РЕЗУЛЬТАТ: Пущена вами кулька ударяється об крайнюю
кульку і зупиняється, а кулька з протилежного кінця ряду
відривається від інших і рухається далі по канавці.

ПОЯСНЕННЯ: Пущена вами кулька несе в собі кінетичну
енергію (енергію руху). При ударі її енергія передається іншій,
нерухомій кульці, яка передає її далі. Так кожна кулька
передає отриману енергію своєму сусіду, поки її не отримає
остання кулька в ряду і не покотиться далі. Покотитися могла
б будь$яка з них, але кожній дорогу перекриває наступна
кулька. Коли на воді хвилі, здається, неначе вони йдуть
уперед, але насправді тут відбувається передача енергії від
однієї молекули води до іншої, тоді як кожна з них
залишається майже на одному і тому ж місці. Як і у випадку з
останньою кулькою в ряду, вода біля берега рухається уперед,
тому що з цієї сторони її рух нічим не обмежується.

156. СИНІ ХВИЛІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Визначити, яким чином

щільність впливає на рух води.
МАТЕРІАЛИ: дволітровий прозорий скляний або

пластмасовий судок, куховарська сіль, мірна склянка (250
мл), мірна або столова ложка (15 мл), синя харчова фарба.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• На три чверті наберіть в склянку води (біля 200 мл).
• Насипте у воду 6 ложечок (90 мл) солі і розмішайте.
• Накапайте фарби у солону воду, поки вона не стане

синьою. 
• Наполовину наповніть судок водою.
• Повільно виливаючи в судок підфарбовану солону воду,

спостерігайте, що відбувається.
РЕЗУЛЬТАТ: Підсинена вода йде на дно, утворюючи сині

хвилі під прозорою водою.
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ПОЯСНЕННЯ: У результаті різниці в щільності різних
рідин відбувається їх переміщення однієї відносно другої.
Морська вода солона, але коли шари різної солоності
виявляються разом, більш солона вода прагне зайняти місце
під менш солоною і тому більш легкою водою.

157. ЕФЕКТ КОРІОЛІСА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: З’ясувати, як земне обертання

впливає на потоки повітря і води.
МАТЕРІАЛИ: щільний папір, ножиці, олівець, лінійка,

піпетка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Виріжте з щільного паперу круг діаметром 20 см.
• Олівцем проколіть круг в центрі.
• Крапніть одну капельку води на круг поруч з олівцем.
• Візьміть олівець між долонь і обертайте круг проти

годинникової стрілки.
РЕЗУЛЬТАТ: Крапля води зсувається по паперу за

годинниковою стрілкою.
ПОЯСНЕННЯ: Вода, що вільно тече, прагне уперед, а

паперовий круг, що обертається, як би викручується з$під неї.
Вітри і потоки води в північній півкулі відхиляються праворуч
завдяки обертанню Землі. Як і паперовий круг, що крутиться,
Земля при обертанні як би вивертається з$під потоків повітря і
води, із$за чого їх напрям міняється. Зміна напряму руху тіл
під впливом обертання Землі називається ефектом Коріоліса.

158. АРЕОМЕТР
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як вимірюють вміст

солі.
МАТЕРІАЛИ: літрова банка, пластилін, куховарська сіль,

мірна або столова  ложка (15 мл), ковпачок від ручки.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• На три чверті наповніть банку водою.
• Наповніть ковпачок пластиліном настільки, щоб він

тонув у воді.
• Насипте у воду одну ложку солі і розмішайте.
• Подивіться, де знаходиться ковпачок.
• Продовжуйте сипати у воду сіль ложку за ложкою, поки,

в загальній складності, не насиплете 5 ложок (75 мл). Всякий
раз розмішуйте сіль.
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• Спостерігайте за поведінкою ковпачка після кожної
нової ложки.

РЕЗУЛЬТАТ: По мірі додання у воду все більшої кількості
солі ковпачок все більше підіймається вгору.

ПОЯСНЕННЯ: На ковпачок у воді діє виштовхувальна
сила, яка тим більше, чим більше щільність води. Звичайна
вода менш щільна, ніж солона. По мірі збільшення вмісту солі
у воді її щільність росте, а разом з цим зростає і
виштовхувальна сила. Під впливом зростаючої
виштовхувальної сили ковпачок все більше підіймається
вгору. Плаваючий ковпачок діє як ареометр – прилад, що
використовується для визначення щільності рідини, в даному
випадку $ вмісту солі у воді.

159. ПЛЮХ!
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Визначити, як контури

узбережжя впливають на приливи.
МАТЕРІАЛИ: квадратна формочка для випічки, кругла

формочка для випічки, форма «чудо», водопровідний кран на
вулиці.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
ПРИМІТКА: Цей дослід треба проводити у дворі у теплу

погоду.
• Почергово наповнюйте кожну з вибраних вами посудин

до країв водою.
• Наповнивши посудину, візьміть її в руки і спробуйте

пройти з нею декілька метрів.
РЕЗУЛЬТАТ: Вода проливається більше, коли ви йдете з

квадратною формочкою в руках, чим коли з круглою або з
формочкою «чудо».

ПОЯСНЕННЯ: Приливи – це рух маси води в океані,
впливаючий на всю товщу води від верху до низу. Різниця в
рівні води помітна лише відносно берегової лінії. Формочка
«чудо» має закруглені, борти, що плавно підіймаються, а
квадратна формочка має більш різкі контури, ніж кругла.
Приливи на рівних, пологих берегах невисокі. Самі високі
приливи бувають там, де берегова лінія неправильної форми. У
затоці Фанді, в Північній Америці, вони досягають 18м.
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ФІЗИКА

160. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ГРЕБІНЕЦЬ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зарядити предмет статичною

електрикою.
МАТЕРІАЛИ: ножиці, серветка, лінійка, гребінець.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відміряйте і відріжте від серветки смужку паперу 

(7 см х 25 см).
• Наріжте на папері довгі тонкі смужки, залишаючи край

незайманим (по малюнку).
• Швидко розчешіться. Ваше волосся повинне бути чистим

і сухим. Наблизьте гребінець до паперових смужок, але не
торкайтеся їх.

РЕЗУЛЬТАТ: Паперові смужки тягнуться до гребінця.
ПОЯСНЕННЯ: «Статичне» – означає нерухоме. Статична

електрика – це негативні частки, що зібралися разом, під
назвою електрони. Речовина складається з атомів, де навколо
позитивного центра $ ядра обертаються електрони. Коли ми
причісуємося, електрони як би стираються з волосся і
попадають на гребінець. Та половина гребінця, яка
торкнулася вашого волосся, отримала негативний заряд.
Паперова смужка складається з атомів. Ми підносимо до неї
гребінець, в результаті чого позитивна частина атомів
притягується до гребінця. Цього притягнення між
позитивними і негативними частками досить, щоб підняти
паперові смужки вгору.

161. ТРІСК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як заряджені частки

видають звук.
МАТЕРІАЛИ: ножиці, лінійка, пластилін, велика

металева скріпка, що$небудь шерстяне: шарф, пальто або
светр із стопроцентної шерсті, прозора пластикова серветка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відріжте від серветки смужку (Зсм х 20см). 
• Пластиліном прикріпіть скріпку до стола так, щоб вона

була у вертикальному положенні.
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• Обгорніть шерсть навколо пластикової смужки і швидко
протягніть смужку через тканину. Проробіть це три рази.

• Швидко піднесіть смужку пластику до верху скріпки.
РЕЗУЛЬТАТ: Почувся тріск.
ПОЯСНЕННЯ: З шерсті на пластик попадають електрони.

Вони збираються разом, поки їх загальної енергії не вистачить
для того, щоб по повітряному проміжку перебратися з
пластику на скріпку. Із$за руху електронів в повітрі
утворюються звукові хвилі, в результаті чого чутний тріск.

162. ПРИВ’ЯЗАНИЙ ЛІТАК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: За допомогою магніту підвісити

паперовий літак у повітрі.
МАТЕРІАЛИ: серветка, ножиці, лінійка, нитка (30 см),

пряма стальна голка, прямокутний магніт.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Виріжте з серветки крило довжиною 3 см.
• Посередині проколіть його голкою, щоб вийшов літак.
• Прив’яжіть до голкового вушка нитку.
• Покладіть магніт на край стола так, щоб один його

кінець виходив за край, і покладіть на цей кінець літак.
• Повільно тягніть нитку, поки літак не повисне в повітрі.
РЕЗУЛЬТАТ: Літак залишається в повітрі, поки

знаходиться близько до магніту.
ПОЯСНЕННЯ: Сила притягнення магніту залежить від

того, наскільки впорядковані магнітні домени (скупчення
атомів, які поводяться на зразок маленьких магнітів). До
зіткнення голки з магнітом атоми голки були розташовані
безладно. Кількість атомів, які збираються в групки (домени) і
шикуються в голці по прямій лінії, залежить від сили магніту.
Як і у магніту, так і у голки є властивості магніту. Вони з
достатньою силою притягуються один до одного, щоб подолати
земне тяжіння і примусити літак знаходитися в
«підвішеному» стані.

163. МАЛЮЄ МАГНІТ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, який узор

утворять магнітні поля навколо магнітів різної форми.

109



МАТЕРІАЛИ: різні магніти – прямокутний, круглий і в
формі підкови, залізні ошурки, паперовий стаканчик, листок
паперу.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Насипте залізні ошурки в паперовий стаканчик.

Покладіть магніти на стіл.
• Накрийте магніти листком паперу.
• Насипте на папір тонкий шар залізних ошурок.
• Розгляньте узори, що вийшли. 
РЕЗУЛЬТАТ: Ошурки утворять навколо магнітів лінії. З

обох кінців прямокутного магніту і магніта$підкови
утворилися купки ошурок.

ПОЯСНЕННЯ: Магнітне поле – це простір навколо магніту,
в якому магнітне притяжіння впливає на рух залізних
предметів. Попадаючи туди, залізні ошурки притягуються до
магніту – чим ближче, тим сильніше. У круглого магніту поле
однакове з усіх сторін, а на кінцях видовжених магнітів воно
завжди сильніше, ніж посередині.

164. МАГНІТ З ЦВЯХА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що електричний

струм утворює магнітне поле.
МАТЕРІАЛИ: метр ізольованого проводу товщиною до 1

мм, довгий залізний цвях, батарейка на 4,5 вольт, металеві
скріпки або маленькі цвяшки, дорослий помічник.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Туго намотайте провід навколо цвяха, залишивши з

кожного кінця біля 15 см вільного проводу.
• Попросіть помічника зняти ізоляцію з обох кінців

проводу.
• Закріпіть кінець проводу за один з полюсів батарейки.
• Торкнувшись вільним кінцем проводу до іншого полюсу,

цвяхом торкніться купки скріпок.
• Підніміть цвях, не прибираючи кінців проводу з полюсів

батарейки.
• Коли цвях розпочне нагріватися, від’єднайте провід від

батарейки.
РЕЗУЛЬТАТ: Скріпки прилипають до цвяха.
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ПОЯСНЕННЯ: Навколо всіх проводів із електричним
струмом є магнітне поле. У прямих проводів магнітне поле
дуже слабке. У нашому досліді його сила збільшилася завдяки
тому, що ми обмотали провід навколо цвяха і пропустили по
проводу електричний струм з батарейки. Залізний цвях
намагнітився і притяг до себе скріпки.

165. СТАЛЬНИЙ БАР’ЄР
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як метали впливають

на магнітне поле.
МАТЕРІАЛИ: чотири маленькі металеві скріпки,

алюмінієва фольга, прямокутний магніт, стальний шпатель.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть скріпки на стіл і накрийте їх листом фольги, а

зверху покладіть магніт.
• Підніміть фольгу з магнітом і подивіться, чи зрушилися

з місця скріпки.
• Покладіть скріпки під шпатель.
• Покладіть на шпатель магніт.
• Підніміть шпатель з магнітом і подивіться, чи

зрушилися скріпки.
РЕЗУЛЬТАТ: Магніт притягає скріпки через фольгу, а

через шпатель – ні.
ПОЯСНЕННЯ: Магнітне поле може проникати крізь

алюміній, але стальне лезо обмежує його дію. Лезо шпателя
притягується до магніту, а метал, з якого лезо зроблене, як би
вбирає магнітне поле в себе. У результаті стальне лезо стає
бар’єром, що обмежує поширення магнітного поля.

166. ПУХИРЦІ – РЯТІВНИКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як можна змінити

плавучість предмета. 
МАТЕРІАЛИ: склянка, газована вода, пластилін. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• На три чверті наповніть склянку газованою водою і

відразу ж киньте туди п’ять маленьких шматочків пластиліну
(всі відразу). Шматочки повинні бути величиною з рисові
зернятка.

• Почекайте трохи і поспостерігайте.
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РЕЗУЛЬТАТ: На пластиліні утворюються пухирці.
Шматочки пластиліну підіймаються до поверхні,
перекидаються і знов йдуть до дна, де їх знов починають
обліплювати пухирці, але вже в більшій кількості.

ПОЯСНЕННЯ: Газована вода містить вуглекислий газ,
який і утворює пухирці. Спочатку пластилінові кульки
тонуть, тому що їх вага більше виштовхувальної сили.
Пухирці газу нагадують маленькі повітряні кульки. Вони
збільшують виштовхувальну силу, що діє на  пластилін,
настільки, щоб він зміг сплисти на поверхню. На поверхні
пухирці пропадають, в результаті чого пластилінові кульки
знов йдуть до дна, де до них знов прилипає велика кількість
пухирців.

167. МІЦНІСТЬ І ФОРМА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Подивитися, чи впливає форма

предмета на його міцність.
МАТЕРІАЛИ: три листи паперу, клейка стрічка, книги

(вагою до півкілограма).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть листки паперу в три різні форми:
Форма А – складіть листок утроє і склейте кінці клейкою

стрічкою.
Форма Б – складіть листок вчетверо і склейте кінці.
Форма В – скрутіть папір в формі циліндра і склейте кінці.
• Поставте всі зроблені вами фігури на стіл.
• По черзі, обережно і по одній кладіть на них книги і

подивіться, коли споруди обваляться.
• Запам’ятайте, яку кількість книг може витримати

кожна фігура.
РЕЗУЛЬТАТ: Циліндр витримує саму велику кількість

книг.
ПОЯСНЕННЯ: Гравітація (тяжіння до центра Землі)

тягне книги вниз, а паперові опори протидіють цьому. Якщо
земне тяжіння буде більшим сили опору опори, вага книги
роздавить її. Відкритий паперовий циліндр виявився самою
міцною з усіх фігур, тому що вага книг, які на ньому лежали,
рівномірно розподілилася по його стінках.
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168. ЩО КУДИ РУХАЄТЬСЯ?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як місце

розташування центра ваги може вплинути на рух тіла. 
МАТЕРІАЛИ: Дві рейки довжиною біля метра, три книги

(не менше 3 см товщиною), клейка стрічка, дві однакових
лійки.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть на підлогу або на стіл дві книги одну на іншу,

а на відстані, трохи меншій довжини рейки, покладіть третю.
• Покладіть одну рейку містком між книгами. Другу

покладітть поряд так, щоб вийшов гострий кут, вершина якого
повинна знаходитися на книзі, що лежить окремо.

• З’єднайте лійки широкими кінцями і скріпіть клейкою
стрічкою.

• Помістіть лійки між рейок на вершину утвореного ними
кута.

РЕЗУЛЬТАТ: Лійки котяться вгору по рейках.
ПОЯСНЕННЯ: Побачена нами картина зовсім не означає,

що лійки не підкоряються закону тяжіння. Насправді ж,  коли
самі лійки рухаються, як нам здається, вгору, їх центр ваги
(точка, до якої прикладена вага предмета) переміщається
вниз. Зверніть увагу на те, що центр скріплених лійок
переміщається вниз по мірі того, як самі лійки рухаються
вздовж спрямованих вгору рейок.

169. МАЯТНИК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити,  як довжина

маятника впливає на час, за який відбувається одне гойдання.
МАТЕРІАЛИ: мотузка, шайба, ножиці, лінійка, клейка

стрічка, стіл, важка книга, секундомір або годинник з
секундною стрілкою, помічник.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відріжте шматок мотузки довжиною від підлоги до

поверхні столу.
• Прив’яжіть до одного кінця мотузки шайбу, а інший

кінець прикріпіть до лінійки за допомогою клейкої стрічки.
• Покладіть лінійку на стіл так, щоб вона на десять

сантиметрів виступала за край, а мотузка вільно висіла.
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• Покладіть на лінійку книгу.
• Відтягніть шайбу убік і відпустіть.
• Попросіть помічника засікти час і полічіть, скільки

коливань станеться за десять секунд.
• Укоротіть мотузку, залишивши чверть колишньої

довжини.
• Знов відтягніть шайбу убік на такий же кут і відпустіть,

а потім полічіть, скільки коливань зробить шайба за десять
секунд.

РЕЗУЛЬТАТ: Коли ви укоротили мотузку, число коливань
подвоїлося.

ПОЯСНЕННЯ: Вважають, що співвідношення між
довжиною маятника і часом кожного гойдання відкрив
Галілей. Одного разу в церкві він спостерігав, як гойдалася
величезна люстра, і засікав час по своєму пульсу. Пізніше він
відкрив, що час, за який відбувається одне гойдання,
залежить від довжини маятника – час наполовину
зменшується, якщо укоротити маятник на три чверті.

170. НА КРАЮ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, що центр ваги – це

точка, що визначає рівновагу тіла.
МАТЕРІАЛИ: мотузка (30 см), рейка довжиною в метр,

молоток (найкраще з дерев’яною ручкою).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Зв’яжіть кінці мотузки вузлом.
• Просуньте крізь петлю рейку і молоток.
• Покладіть рейку вільним кінцем на край стола. Ручка

молотка кінцем повинна упиратися в рейку, а головка –
звисати під стіл.

• Знайдіть таке положення молотка, при якому вся
споруда – рейка і прикріплений до неї мотузкою молоток –
буде урівноважена.

РЕЗУЛЬТАТ: Все зрівноважується, якщо менше половини
рейки буде знаходитися на столі.

ПОЯСНЕННЯ: Рейка, мотузка і молоток є єдиною
спорудою із загальним центром ваги. Центр ваги – це точка, до
якої прикладена вага всієї конструкції. На малюнку
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пунктирна лінія показує вам, де знаходиться центр ваги.
Важкий кінець молотка зрівноважує ручку, що знаходиться
зліва від точки рівноваги.

171. РІВНОВАГА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Знайти положення центра ваги.
МАТЕРІАЛИ: пластилін, дві металеві виделки, зубочистка

або тонка міцна паличка довжиною 10 см, висока склянка або
банка з широким горлом.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Скачайте з пластиліну кульку діаметром біля 4 см.
• Встроміть в кульку виделку.
• Другу виделку встроміть в кульку під кутом 45 градусів

по відношенню до першої виделки.
• Встроміть зубочистку в кульку між виделками в одній

площині з виделками.
• Зубочистку (разом з кулькою і виделками) помістіть

кінцем на край склянки і рухайте до центра склянки, поки не
настане рівновага.

ПРИМІТКА: Якщо рівноваги досягти не вдається,
зменшіть кут між виделками.

РЕЗУЛЬТАТ: При певному положенні зубочистки виделки
урівноважуються.

ПОЯСНЕННЯ: Оскільки виделки розташовані під кутом
одна до одної, то їх вага як би зосереджена в певній точці
зубочистки, що знаходиться між ними. Ця точка називається
центром ваги.

172. ПОЛІТ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, яку роль грає хвіст у

повітряного змія.
МАТЕРІАЛИ: один лист паперу для письма, ножиці,

клейка стрічка, мотузка, лінійка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відміряйте і відріжте від листа паперу смужку розміром

5 х 30 см.
• Відріжте шматок мотузки довжиною приблизно півметра

і клейкою стрічкою прикріпіть його до паперової смужки.
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• Візьміться за кінець мотузки і змахуйте перед собою, як
бичем.

• Відміряйте і виріжте паперову смужку розміром 0,5 х 30
см і прикріпіть її стрічкою до вільного кінця раніше відрізаної
стрічки.

• Робіть такі ж рухи цими двома сполученими стрічками,
як і раніше з однією.

РЕЗУЛЬТАТ: Паперова стрічка крутиться, але після того,
як до неї прикріпили іншу стрічку, вона стала більш стійкою.

ПОЯСНЕННЯ: Папір рухається під кутом до напряму руху,
і тому повітря над верхньою частиною смужки рухається
швидше. Але швидко рухомий повітряний потік створює
розрідження, із$за чого на смужку діє підіймальна сила.
Оскільки цей кут постійно міняється, підіймальна сила, а
також неоднорідність і завихрення повітряного потоку також
постійно міняються. Із$за всього цього смужка мотається і
крутиться. Прикріплений до смужки хвіст з вузької смужки
паперу стабілізує кут, під яким більш широка смуга рухається
по відношенню до набігаючого потоку повітря. Завдяки цьому
набігаючий потік стає більш рівномірним, і паперова смужка
менше крутиться і смикається.

173. ЗІГНУТИЙ ЛИСТ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: З’ясувати, як взаємопов’язані

швидкість повітря і його тиск.
МАТЕРІАЛИ: дві однакові по розміру книги, лінійка, лист

паперу, соломинка для коктейлів.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть обидві книги на стіл на відстані біля 10 см

одна від іншої.
• Покладіть лист паперу на краї обох книг, щоб він

містком ліг між ними.
• Направте соломинку під лист паперу між книгами.
• Щосили дуйте через соломинку.
РЕЗУЛЬТАТ: Коли ви дуєте під лист паперу, він

прогинається вниз.
ПОЯСНЕННЯ: До того як ви розпочали дути через

соломинку, на лист паперу діє тиск повітря в рівній мірі як
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зверху, так і знизу. При збільшенні швидкості потоку повітря
під листом паперу тиск повітря знизу зменшується, а зверху
залишається незмінним. Таким чином, різниця тиску повітря
прогинає лист вниз, в сторону меншого тиску.

174. РОЗБРИЗКУВАЧ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як працює

розбризкувач.
МАТЕРІАЛИ: склянка, ножиці, дві гнучкі соломинки.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Налийте в склянку води.
• Обріжте одну соломинку і поставте її вертикально в

склянку, щоб вона виступала на 1 см з води.
• Другу соломинку розташуйте горизонтально так, щоб

вона своїм краєм торкалася верхнього краю першої соломинки
• Сильно подуйте через горизонтальну соломинку.
РЕЗУЛЬТАТ: Вода підіймається по стоячій у воді

соломинці і розпилюється в повітрі.
ПОЯСНЕННЯ: Чим швидше рухається повітря, тим більше

розрідження створюється. А оскільки повітря з
горизонтальної соломинки рухається над верхнім зрізом
вертикальної соломинки, то тиск в ній також падає.
Атмосферний тиск повітря в кімнаті давить на воду в склянці,
і вода підіймається вгору по соломинці, звідки вона
видувається у вигляді найдрібніших капельок. Коли ви давите
на гумову грушу розбризкувача, відбувається те ж саме.
Повітря з груші проходить через трубку, тиск в ній падає, і із$
за цього розрідження повітря одеколон підіймається вгору і
розпилюється.

175. ЧОМУ ВІН НЕ ПАДАЄ?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як швидкість повітря

впливає на політ літака.
¦МАТЕРІАЛИ: маленька лійка, м’ячик для настільного

тенісу.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Переверніть лійку широкою частиною вниз. 
• Вкладіть м’ячик у лійку і підтримуйте його пальцем.

117



• Дуйте у вузький кінець лійки. 
• Перестаньте підтримувати пальцем м’ячик, але

продовжуйте дути.
РЕЗУЛЬТАТ: М’ячик залишається у лійці.
ПОЯСНЕННЯ: Чим швидше повз м’яча проходить повітря,

тим менший тиск воно створює на м’яч. Тиск повітря над
м’ячем набагато менше, ніж під ним, тому м’ячик
підтримується повітрям, що знаходиться під ним. Із$за
різниці тисків  повітря на верхню і нижню поверхню крил
літака вони як би підштовхуються вгору. Завдяки формі крила
повітря швидше пересувається над його верхньою поверхнею,
чим під нижньою. Тому виникає сила, яка штовхає літак вгору
$ підіймальна сила.

176. ДИВОВИЖНА ПЕТЛЯ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, які переваги дає

використання петлі Мебіуса як трансмісії.
МАТЕРІАЛИ: дорослий помічник, дві котушки для ниток,

лінійка, дощечка (5 см х 10 см х 40 см), два великих цвяхи,
молоток, ножиці, метр обгорточного паперу або стрічки для
заклейки вікон, зелений фломастер, клейка стрічка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Попросіть помічника поставити котушки на дошку в 30

см одна від одної і закріпити їх цвяхами (котушки повинні
вільно вертітися на цвяхах).

• Відріжте смужку паперу (2,5 см х 100 см) і пофарбуйте
фломастером одну сторону.

• Обгорніть паперову смужку навколо котушок, виверніть
один кінець зеленим кольором назовні, відріжте надлишок
паперу і склейте кінці клейкою стрічкою. Петля повинна
точно підходити до котушок і вільно провертатися.

• Поверніть одну котушку за годинниковою стрілкою.
• Поспостерігате за другою котушкою і подивіться, якого

кольору папір, що прокручується навколо котушок.
РЕЗУЛЬТАТ: Обидві котушки крутяться за годинниковою

стрілкою. Коли по котушці проходять склеєні кінці, колір
паперу міняється.

ПОЯСНЕННЯ: Котушки і паперова смужка є прикладом
ремінної трансмісії. Сполучені ременем колеса крутяться в

118



одному напрямі. Кожний раз, коли по колесу проходять
склеєні кінці, папір повертається іншою стороною, і ми
можемо бачити «виворітну» сторону. Невивернені на зразок
нашої паперової смужки ремені швидше зносяться зсередини,
ніж зовні. Завдяки застосуванню такої виверненої петлі (вона
носить ім’я математика Мебіуса, що відкрив це явище) на
обидві сторони ременя приходиться однакове навантаження,
із$за чого він зношується повільніше.

177. ГОЙДАЛКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як зрівноважити

гойдалки, якщо одна людина важча за іншу.
МАТЕРІАЛИ: рейка довжиною в метр, стіл, мотузка,

ножиці, клейка стрічка, 15 однакових монет, два паперових
(пластмасових) стаканчики, нитка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Обв’яжіть метр мотузки навколо середини рейки.

Клейкою стрічкою закріпіть кінець мотузки на краю стола.
• Покладіть в один паперовий стаканчик п’ять монет, а в

інший $ десять. Прив’яжіть стаканчики до кінців рейки таким
чином, щоб петлю, до якої підвішений стаканчик, можна було
з невелеким зусиллям пересувати по рейці.

• Пересувайте стаканчик з десятьма монетами до центра
рейки, поки не настане рівновага.

РЕЗУЛЬТАТ: Перший стаканчик, з п’ятьма монетами,
знаходиться вдвічі далі від середини, чим другий стаканчик.

ПОЯСНЕННЯ: Те місце на рейці, навколо якого обв’язана
мотузка, називається точкою опори. Вага предмета повертає
рейку навколо точки опори. Так само, як і рейка, гойдалки
урівноважуються, коли вантаж з одного боку повертає рейку з
такою ж силою, як і вантаж з іншого боку. Цього можна
добитися, якщо розмістити більш легкий предмет далі від
точки опори, а важчий – ближче.

178. СКІЛЬКИ СИЛИ В ПАЛЬЦЯХ?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати важіль другого роду.
МАТЕРІАЛИ: дві круглі зубочистки.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть зубочистку серединою на середній палець

(ближче до нігтя), а на кінці – вказівний і безіменний.
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• Спробуйте зламати зубочистку, натиснувши на її
вказівним і безіменним пальцями.

• Пересуньте зубочистку на середину пальця.
• Знову спробуйте зламати зубочистку.
РЕЗУЛЬТАТ: Коли зубочистка знаходилася на кінчиках

пальців, зламати її було майже неможливо.
ПОЯСНЕННЯ: Ваші пальці виконали роль важеля другого

роду, схожого на щипці для розколювання горіхів. Точка
опори знаходиться там, де починаються пальці. Чим далі від
точки опори знаходиться зубочистка, тим більше сили треба
прикласти.

179. СИЛЬНІШЕ ДВОХ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як просто

пересувати предмети за допомогою механізмів.
МАТЕРІАЛИ: дві мітли(держаки лопат, сапок), вірьовка

або товстий шнур довжиною три метри, два помічники.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Прив’яжіть вірьовку до ручки мітли.
• Розмістіть обидві мітли на відстань 50 см одна від одної і

три рази обкрутіть їх ручки вірьовкою.
• Потягніть вільний кінець вірьовки, в той час як ваші

помічники спробують роз’єднати мітли.
РЕЗУЛЬТАТ: Незважаючи на те, що асистенти

намагаються розвести мітли в сторони, ви один можете
зтягнути мітли одну до одної.

ПОЯСНЕННЯ: Мітли і вірьовка поводяться,  як поліспаст –
прикладена вами сила примножується завдяки вірьовці,
намотаній на ручки мітел, тому ви виграєте в силі майже в
п’ять разів в порівнянні з вашими помічниками.

180. САМОСТІЙНИЙ М’ЯЧИК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Пересвідчитися, що завдяки

інерції предмет залишається нерухомим.
МАТЕРІАЛИ: маленький візок з кузовом (велика

іграшкова машина), тенісний м’ячик.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть тенісний м’ячик у візок посередині кузова.
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• Різко смикніть візок.
РЕЗУЛЬТАТ: Коли візок перемістився уперед, м’ячик

ударився об задню стінку кузова.
ПОЯСНЕННЯ: Інерція – це збереження свого стану (руху

або спокою), поки не подіє яка$небудь сила. Нерухомий
предмет залишається в цьому стані, поки сила не примусить
його рухатися. Тенісний м’ячик не прикріплений до візка.
Завдяки інерції м’ячик залишився нерухомим незважаючи на
те, що візок посунувся уперед.

181. КЛАЦ!
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як сила впливає на

інерцію.
МАТЕРІАЛИ: склянка, картонка розміром з листівку,

прищепка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Покладіть картонку на склянку.
• Поставте на картонку прищепку, щоб вона знаходилася

над серединою склянки. Різко і з силою клацніть по картонці
пальцем, щоб вона відлетіла в сторону. Повторіть це декілька
разів.

РЕЗУЛЬТАТ: Іноді прищепка при падінні в склянку не
міняє свого положення, а іноді, падаючи, перекидається.

ПОЯСНЕННЯ: Вдаряючи пальцем по картонці, ви
прикладаєте до неї силу. При різкому ударі картонка
зсувається з місця так швидко, що не устигає потягти
прищепку за собою. Прищепка падає вниз завдяки силі
тяжіння, тому що картонка більше не підтримує її. Якщо ви
штовхнете картонку з недостатньою силою, вона потягне
прищепку за собою, а сила тяжіння потягне верхівку
прищепки вниз, в результаті чого вона перекидається.

182. ПО ІНЕРЦІЇ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як тертя впливає на

інерцію.
МАТЕРІАЛИ: коробка з$під взуття, ножиці, дорослий

помічник, лінійка, десять негранованих фломастерів (або
олівців), повітряна кулька (діаметром приблизно 20 см), стіл.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Попросіть вашого помічника вирізати посередині меншої

сторони коробки отвір у вигляді квадрата,
• Покладіть повітряну кульку в коробку так, щоб її отвір

виходив в квадратну дірочку.
• Надуйте кульку і затисніть її отвір пальцями.
• Покладіть під коробку фломастери.
• Відпустіть кульку.
РЕЗУЛЬТАТ: Коли кулька здувається, коробка рухається

уперед. Коли повітря повністю вийшло з кульки, коробка
просунулася ще на деяку відстань і зупинилася.

ПОЯСНЕННЯ: Перший закон Ньютона свідчить, що тіло не
змінить стану спокою або рівномірного прямолінійного руху,
поки на нього не подіє сила. Це прагнення до збереження
попереднього стану називається інерцією. Коробка
залишиться там, де стояла, якщо її не штовхнути. Кулька, що
здувається, підштовхує коробку уперед. Під впливом цієї сили
коробка починає рухатися і рухається доти,  поки протидіюча
їй сила тертя поступово не зупинить коробку. Тертя протидіє
силі, рухаючій предмет, і він, зрештою, зупиняється.

183. ВОДЯНА ПРОБКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, якого розміру

повинен бути отвір, щоб вилити з банки воду.
МАТЕРІАЛИ: три пустих жерстяних банки з$під газованої

води, серветки, ножиці, клейка стрічка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Наповніть всі три банки водою з$під крана.
• За допомогою серветки витріть на банках воду.
• Відріжте дві смужки клейкої стрічки довжиною 3 см.
• У одній з банок залиште отвір незаклеєним (А).
• У другій банці заклейте отвір на три чверті (Б).
• Заклейте отвір третьої банки наполовину (В).
• По черзі нахиляйте банки над раковиною під одним і тим

же кутом.
• Подивіться, як з банок виливається вода.
РЕЗУЛЬТАТ: З банки А вода виливається швидко, з банки

Б не виливається зовсім, а з банки В – капає.
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ПОЯСНЕННЯ: Вода, як і всі рідини, займає певний простір
так само, як і повітря. Коли з банок виливається вода, її місце
повинно зайняти повітря. У банці з$під газованої води досить
великий отвір, щоб через його нижню частину, виливалася
вода, а через верхню входило повітря. Якщо на три чверті
закрити отвір, повітря не буде проходити в банку, а вода буде
служити пробкою. Коли закрита тільки половина отвору,
повітря попадає в банку, але не відразу – до того, як воно
попадає всередину, виливається деяка кількість води. Із$за
цього вода не ллється суцільним потоком, а капає.

184. ЗМАГАННЯ МАЯТНИКІВ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як відбувається обмін

енергією між двома сполученими маятниками.
МАТЕРІАЛИ: два стільці із спинками, метрова лінійка,

мотузка, ножиці, дві пластилінові кульки розміром з
грецький горіх (дві гайки).

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте два стільці спинками один до одного на 

відстані 1 м.
• Прив’яжіть мотузку до спинок стільців, туго

натягнувши її.
• Відріжте два шматки мотузки (по 60 см) і прикріпіть до

їх кінців по кульці.
• Прив’яжіть ці шматки до натягнутої мотузки так, щоб

вони знаходилися на відстані 30 см один від одного.
• Як показано на малюнку, відведіть мотузку з грузиком А

в сторону до рівня спинок стільців, злегка натягнувши.
• Відпустіть мотузку.
РЕЗУЛЬТАТ: У той час як мотузка з грузиком А

гойдається назад$уперед, грузик Б також починає рухатися.
Коли грузик на одній мотузці сповільнює рух, другий
розгойдується сильніше, потім навпаки., і так декілька разів,
поки обидва грузики не зупиняються.

ПОЯСНЕННЯ: Звисаючі на мотузці кульки називаються
маятниками. Маятники прикріплені до горизонтальної
мотузки. Коли один маятник рухається, мотузка також
рухається і впливає на другий маятник. Енергія, потрібна для
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руху маятників, передається по з’єднуючій їх мотузці. Коли
відбувається передача енергії, один маятник сповільнює рух, а
другий набирає швидкість. Іноді один маятник залишається
нерухомим, тому що другий отримує всю енергію. Коли
кількість енергії у обох маятників однакова, у них одна і та ж
амплітуда коливань. Під дією тертя (це опір руху) обидва
маятники, зрештою,  перестають рухатися.

185. КУЛЯ # РАКЕТА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ:
МАТЕРІАЛИ: рейка довжиною в метр, соломинка для

коктейлів (10 см), ножиці, мотузка, два стільці, повітряна
кулька довжиною в 20 см, клейка стрічка.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відріжте 4,5 м мотузки і протягніть її через соломинку.

Соломинка повинна вільно рухатися по мотузці.
• Поставте стільці на відстані 4 метри один від одного.
• Прив’яжіть мотузку до спинок стільців, туго

натягнувши її.
• Надуйте кульку і закрутіть отвір.
• Пересуньте соломинку до одного з стільців і прикріпіть

до неї повітряну кульку клейкою стрічкою отвором у бік цього
стільця. Розв’яжіть кульку.

РЕЗУЛЬТАТ: Соломинка разом з прикріпленою до неї
кулькою вистрілює вздовж по мотузці і перестає рухатися тільки
в самому її кінці, або тоді, коли кулька остаточно здувається.

ПОЯСНЕННЯ: Ви спостерігали реактивний рух. Так
називають рух тіла, який виникає, коли від нього з якоюсь
швидкістю відділяється його частина. Коли ми відпустили
кульку, її стінки виштовхнули повітря назовні. Повітря
вирвалося з кульки назад, а сама кулька спрямувалася уперед
і потягнула за собою соломинку. Соломинка і мотузка
утримували «ракету» на прямому курсі.

186. ВЕРТОЛІТ 
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Визначити, як вага паперового

вертольотика впливає на швидкість його обертання.
МАТЕРІАЛИ: папір (із зошиту), ножиці, лінійка, олівець,

канцелярські скріпки (10 штук).
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть і розріжте вздовж один лист.
• Складіть вздовж одну з половинок, що вийшли. 
• За допомогою лінійки і олівця намалюйте прямокутний

трикутник на складеній вздовж половинці. Одна з сторін
прямого кута має 5 см в довжину і лежить на кромці складеної
половинки в 9 см від її кінця, а друга, довжиною 3 см, йде
перпендикулярно до першої у бік згину (див. малюнок).

• Виріжте трикутник одночасно на двох шарах паперу.
• Розгорніть складений лист і розріжте по лінії згину до

точки, вказаної на малюнку. Вийдуть два крила.
• Загніть до центра обидва виступи, що йдуть від

трикутника до кінця листа, і затисніть їх знизу скріпкою.
• Зігніть розрізані частини в різні сторони – вийдуть

крила.
• Підніміть вертоліт над головою і пустіть його.
• Додавайте скріпки і кожний раз знов запускайте

вертоліт.
РЕЗУЛЬТАТ: По мірі збільшення ваги швидкість

обертання до певного моменту росте, але потім, при збільшенні
навантаження до деякої величини, вага, що зросла, так сильно
тягне вертоліт вниз, що крила розпрямляються і він падає, як
будь$який інший предмет.

ПОЯСНЕННЯ: Коли паперовий вертоліт падає, повітряний
потік давить на крила вертольота, і він обертається. При
збільшенні навантаження вертоліт падає швидше, із$за чого
повітряний потік сильніше впливає на нього і швидкість
обертання зростає. Але коли тиск повітряного потоку
перевищує міцність паперу, крила вертольоту складуються і
він каменем падає вниз.

187. ПРАВОРУЧ АБО ЛІВОРУЧ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Встановити, як положення крил

визначає напрям обертання вертольота.
МАТЕРІАЛИ: паперовий вертоліт з досліду 188.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Підніміть вертоліт над головою і пустіть його.
• Подивіться, в яку сторону обертається вертоліт.
• Зігніть крила в іншу сторону і знов запустіть вертоліт.
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РЕЗУЛЬТАТ: Вертоліт обертається проти годинникової
стрілки, коли праве крило зігнене у напрямі до нас, але
обертається за годинниковою стрілкою, коли крила зігнені в
іншу сторону.

ПОЯСНЕННЯ: Коли паперовий вертоліт падає, під дією
тиску повітря крила відгинаються вгору. В результаті
утворюється пара сил, яка і обертає вертоліт. На малюнку
показаний напрям руху.

188. КУДИ ПЛИВЕ КОРАБЛИК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати закон

Ньютона про дію і протидію.
МАТЕРІАЛИ: картон, ножиці, лінійка, авіамодельна

(рибацька) резинка довжиною 21$23 см, пов’язана кілечком,
широка відкрита посудина з водою глибиною не менше за 10 см.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Відміряйте і виріжте з картону квадрат 10 х 10 см.
• Ножицями обріжте квадрат, що вийшов, надавши йому

форму носа з одного боку і вирізавши квадратик 5 х 5 см на
протилежній, кормовій частині.

• Виріжте з картону гребний гвинт: прямокутник
розміром 2,5 х 5 см.

• Надіньте резинку на корму кораблика.
• Вставте гвинт між резинок.
• Крутіть декілька разів гвинт до себе, накручуючи

резинку. Помістіть кораблик в посудину з водою і відпустіть
гвинт.

• Тепер накрутіть резинку в іншу сторону.
• Помістіть кораблик у воду і відпустіть гвинт.
РЕЗУЛЬТАТ: У перший раз кораблик пливе уперед, а у

другий – назад.
ПОЯСНЕННЯ: Закон Ньютона про дію і протидію свідчить,

що дії завжди відповідає протилежно направлена протидія.
Накрутивши резинку з гвинтом, ми потім відпустили його,
після чого гвинт почав розкручуватися. Ударяючи при цьому
по воді, гвинт визивав її протидію, і кораблик поплив.
Кораблик рухався в сторону, протилежну напряму руху лопаті
гвинта, що знаходилася у воді. Коли змінився напрям
обертання гвинта, кораблик поплив в іншу сторону.
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189 РУКА НА ЕКРАНІ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Показати, як працює эпідіаскоп.
МАТЕРІАЛИ: коробка з$під взуття, збільшувальне скло,

ножиці, дорослий помічник, стіл, клейка стрічка, пластилін,
картонка розміром з листівку, ліхтарик.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Попросіть дорослого вирізати в коробці з одного боку

круглий отвір розміром із збільшувальне скло.
• Вставте збільшувальне скло в отвір і закріпіть його

клейкою стрічкою.
• Поставте коробку на стіл.
• Зробіть з картонки екран, встановивши його на стіл

неподалік від коробки навпроти лінзи, вставленої в отвір, і
закріпивши пластиліном.

• Всередині коробки біля стінки з вирізаним отвором, але в
іншому кутку покладіть ліхтарик так, щоб він освітлював
протилежну стінку коробки (див. малюнок).

• Затемніть кімнату і, включивши ліхтарик, помістіть
руку в коробку під його промінь навпроти збільшувального
скла.

• Посовайте коробку перед екраном, поки на ньому не
з’явиться чітке зображення вашої руки.

• Поворушіть пальцями.
РЕЗУЛЬТАТ: Ви бачите на екрані кольорове, рухоме, але

обернене зображення своєї руки.
ПОЯСНЕННЯ: Світло ліхтаря відбивається від руки і

проходить через збільшувальне скло. Лінза збирає це світло і
фокусує його на екран. Якщо в фокусі лінзи є який$небудь
предмет або картинка, то їх зображення проектується на
екран. Світло розповсюджується прямолінійно, але міняє
напрям руху в лінзі, в результаті чого зображення на екрані
виявляється оберненим.

189. ПОЛЯРИЗОВАНЕ СВІТЛО
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, як розповсюджується

поляризоване світло.
МАТЕРІАЛИ: дві пари поляризованих сонячних окулярів.
УВАГА: Пересвідчіться, що окуляри дійсно є такими, що

поляризують.
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ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Надіньте окуляри.
• Подивіться, як виглядають предмети навколо вас.
• Помістіть перед очима другу пару окулярів.
• Повільно обертайте рукою другі окуляри так, щоб одна з

лінз поверталася перед вашим правим оком.
• Спостерігайте за якістю зображення по мірі обертання

окулярів.
РЕЗУЛЬТАТ: Надіті окуляри знімають полиски з

блискучих предметів і міняють форму тіні. Коли ви обертаєте
перед оком поляризуючу лінзу від других окулярів,
зображення темніє і нарешті зникає зовсім.

ПОЯСНЕННЯ: На поляризуючій лінзі намальована
незлічена кількість паралельних штрихів. Світлові коливання,
які здійснюються в площині, паралельній напряму штрихів,
проходять, а всі інші коливання пройти не можуть.

190. РАЙДУЖНА ПЛІВКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Розділити світло на кольори.
МАТЕРІАЛИ: літрова миска з водою, пляшечка світлого

лака для нігтів.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте миску з водою на стіл, щоб на її не падали прямі

промені світла.
• Потримайте над мискою пензлик з пухирцем лаку, поки

крапля лаку не впаде у воду.
• Спостерігайте за поверхнею води. Поворушітьголовою,

щоб подивитися на воду з різних точок.
РЕЗУЛЬТАТ: На тонкому шарі лаку, що розлився по воді,

видні райдужні переливи.
ПОЯСНЕННЯ: Лак утворює тонку плівку на поверхні води.

Коли на поверхню плівки падає світло, кожний його промінь
частково відбивається від неї. Інша частина променя досягає
нижньої поверхні плівки і також відбивається від неї. Відбиті
промені складаються один з другим, і,в результаті, ми бачимо
переливи райдужних тонів. Але бачимо ми їх тільки при
певній товщині плівки. Якщо товщина плівки буде дуже
велика або мала, то час, необхідний променю, щоб пройти її
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наскрізь і повернутися назад, буде або більше, або менше
потрібного, і райдуга не вийде.

191. ОБЕРНЕНЕ ІМ’Я
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Подивитися, яким постає

зображення в дзеркалі.
МАТЕРІАЛИ: люстерко, 4 книги, олівець, папір.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Складіть книги стосом і притуліть до нього люстерко.
• Покладіть лист паперу під край люстерка.
• Покладіть ліву руку перед листом паперу, а на руку –

підборіддя, щоб дивитися в дзеркало, але не бачити лист, на
якому вам доведеться писати. 

• Дивлячись тільки в люстерко, але не на папір, напишіть
на ній своє ім’я.

• Подивіться, що ви написали.
РЕЗУЛЬТАТ: Більшість, а може бути навіть всі букви

виявилися оберненими.
ПОЯСНЕННЯ: Тому що ви писали, дивлячись в дзеркало,

де вони виглядали звичайним образом, але на папері вони
обернені. Оберненими виявляться більшість букв, а правильно
написаними будуть лише симетричні букви (Н О, Е, В). Вони
виглядають однаково і в дзеркалі, і на папері, хоч зображення
в дзеркалі обернене.

192. ГАРЯЧА ГУМКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Пересвідчитися в тому, що

енергія може переходити з одного виду в інший.
МАТЕРІАЛИ: гумова стрічка, зв’язана кільцем

(медицинський жгут).
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Прикладіть стрічку до лоба і запам’ятайте, яка у неї

температура.
УВАГА: Лоб чуйно реагує на зміну температури, і його

можна використовувати як вимірювальний прилад.
• Утримуючи гуму між великим і вказівним пальцями

обох рук, розтягніть її.
• Негайно прикладіть гуму до лоба.
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РЕЗУЛЬТАТ: Розтягнута гума здається теплою.
ПОЯСНЕННЯ: Гума складається з молекул, які скручені як

пружини. Розтягуючи гуму, ми розпрямляємо витки пружини.
Молекули знов скручуються в пружини, коли ми відпускаємо
гуму. Ми використали механічну енергію, щоб розтягнути цю
пружину, а гума використала енергію розтягнутої пружини
для повернення в колишнє положення. Частина механічної
енергії перейшла в теплову енергію (енергію руху молекул) і
нагріла гуму, що і зафіксував наш лоб. Енергія потрібна, щоб
розтягнути гуму, енергія потрібна і для того, щоб повернути її
в початкове положення. Якщо в молекулярній структурі гуми
не відбувається змін, то для розтягання і повернення в
початкове положення потрібна одна і та ж кількість енергії.
Енергія переходить з одного виду в інший, але не втрачається.
Наш дослід демонструє збереження енергії.

193. ВИБУХ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Зрозуміти, чому підплигує

повітряна кукурудза.
МАТЕРІАЛИ: зерна кукурудзи, апарат для виготовлення

повітряної кукурудзи (можна спробувати замінити
сковорідкою), дорослий помічник.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Подивіться, яку форму і розмір мають кукурудзяні

зерна.
• Попросіть вашого дорослого помічника запустити апарат

для виготовлення повітряної кукурудзи.
• Спостерігайте за тим, як міняється форма і розмір

кукурудзяних зерен при їх нагріванні.
РЕЗУЛЬТАТ: Зерна кукурудзи, які були невеликі, тверді,

оранжеві, стали великими, м’якими, білими, круглими.
ПОЯСНЕННЯ: Кукурудзяне зернятко «упаковане» в

тверду оболонку. Саме ця оболонка застряє в зубах, коли ви
їсте повітряну кукурудзу. Всередині зерно заповнене
крохмалем, який при нагріванні збільшується в об’ємі і
перетворюється в білу пухнасту масу. Вибух відбувається
завдяки невеликій кількості води, що міститься в зернятку.
При нагріванні ця вода випаровується – перетворюється в газ
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(пар). Газ, що розширяється, так сильно давить зсередини на
оболонку, що вона лопається і крохмаль, що роздувається,
виривається назовні. Тріск – це шум пари, що виходить, і
розриву оболонки.

194. ПЛИГ#СКОК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Дізнатися, чи позначається

температура на плигучості гумової кульки.
МАТЕРІАЛИ: тенісний м’яч, метрова рейка, морозильник.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте рейку вертикально і, утримуючи її однією

рукою, покладіть іншою рукою м’ячик на її верхній кінець.
• Відпустіть м’ячик і подивіться, як високо він підплигне,

ударившись об підлогу. Повторіть це три рази і визначте
середню висоту стрибка.

• На півгодини помістіть м’ячик в морозильник.
• Знов виміряйте висоту стрибка, відпускаючи м’ячик з

верхнього кінця рейки.
РЕЗУЛЬТАТ: Після морозилки м’яч підплигує не так

високо.
ПОЯСНЕННЯ: Гума складається з багатьох молекул в

формі ланцюжків. У теплі ці ланцюжки легко зсуваються і
відсуваються один від другого, і завдяки цьому гума є
еластичною. При охолоджуванні ці ланцюжки стають
жорсткими. Коли ланцюжки еластичні, м’ячик добре скаче.
Граючи в теніс в холодну погоду, треба враховувати, що
м’ячик не буде таким плигучим.

195. ЗВУЧНА СКЛЯНКА
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Порівняти швидкість звуку в

твердих тілах і в повітрі.
МАТЕРІАЛИ: пластмасова склянка, гумка в формі кільця.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Надіньте гумове кільце на склянку, як показано на

малюнку.
• Прикладіть склянку дном до вуха.
• Побренькайте натягнутою гумкою як струною.
РЕЗУЛЬТАТ: Чутно гучний звук.
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ПОЯСНЕННЯ: Предмет звучить, коли він коливається.
Здійснюючи коливання, він ударяє по повітрю або по іншому
предмету, якщо той знаходиться поряд. Коливання починають
розповсюджуватися по повітрю, що заповнює все навколо, їх
енергія впливає на вуха і ми чуємо звук. Коливання набагато
повільніше розповсюджуються через повітря – газ, – чим через
тверді або рідкі тіла. Коливання гумки передаються і повітрю
і корпусу склянки, але звук чутний голосніше, коли він
приходить у вухо безпосередньо від стінок склянки.

196. ФЛЕЙТА З СОЛОМИНКИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Визначити, як довжина флейти

впливає на тон звуку, що видається нею. 
МАТЕРІАЛИ: соломинка для напоїв, ножиці, лінійка.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Зробіть невеликі зрізи (до 13 мм) на кінці соломинки, як

показано на малюнку. Це буде служити язичком.
• Візьміть зрізаний кінчик в рот і подуйте. Вам доведеться

трохи поекспериментувати, поки ви не підберете потрібну
позицію і напруження губ, щоб флейта видала звук.

• Не припиняючи гри, ножицями укорочуйте соломинку.
Зверніть увагу на те, як міняється тон звуку.

РЕЗУЛЬТАТ: Чим коротше соломинка, тим вище звук
ПОЯСНЕННЯ: Флейта грає тому, що коливається язичок і

стовп повітря в трубці. Чим довше труба, тим нижче звук.

197. ПИСК КУРЧАТИ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Почути звучання струни.
МАТЕРІАЛИ: олівець, паперовий стаканчик (біля 200 мл),

міцна нитка довжиною біля 60 см, зубочистка, губка, вода.
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Олівцем проколіть в дні паперового стаканчика два

отвори на відстані 1,5 см один від другого.
• Просмикніть в отвори нитку і зав’яжіть вузол на

зовнішній стороні дна.
• Просуньте в петлю на зворотній стороні стаканчика

зубочистку, щоб її кінці виступали за край дна.
• Відріжте від губки шматочок розміром 2,5 х 1,5 см.
• Прив’яжіть шматочок губки до вільного кінця нитки.
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• Намочіть губку.
• Складіть губку пополам, затиснувши в ній нитку.
• Натягши нитку, дрібними ривками просувайте губку до

кінця нитки.
РЕЗУЛЬТАТ: Чутний звук, що нагадує писк курчати.
ПОЯСНЕННЯ: Мокра губка просувається по нитці,

долаючи силу тертя, тому вона рухається нерівно, стрибками,
викликаючи коливання нитки. Ці коливання досягають
стаканчика і передаються йому, від нього – молекулам
повітря, які починають коливатися в такт з коливаннями
нитки і стаканчика. Форма стаканчика така, що він діє як
мегафон: концентрує звукові хвилі і посилає їх в одному
напрямі.

198. КОРАБЛИК
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати закон

збереження енергії.
МАТЕРІАЛИ: капронова кришка для банки, футляр від

фотоплівки, пластикова соломинка для коктейлю (відрізок
медицинської трубочки або електроізоляції підходящого
діаметру), пластилін, вода, пластикова пляшка, противень
(велика фотованна або миска), дорослий помічник.

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Попросіть помічника відрізати від соломинки трубочку

довжиною 8 см і трохи загнути її кінець, підігріваючи його
сірниками чи запальничкою.

• Попросіть помічника зробити отвір знизу бічної сторони
футляра від фотоплівки так, щоб соломинка щільно входила в
нього.

• Вставте рівний кінець відрізаної соломинки в футляр,
спрямувавши загнутий кінець вниз.

• Зробіть із пластиліну диск діаметром як у футляру і
висотою 1 см.

• Приліпіть диск до дна футляру.
• Закріпіть вертикально за допомогою пластилінового

диску футляр із соломинкою по центру кришки.
• Налийте в противень води глибиною не менше 2 см.

Пустіть у це «море» свій кораблик із кришки і перевірте чи
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рівно він плаває. Якщо ні – відрегулюйте його положення
розміщенням футляру з пластиліном. 

• Притримуючи кораблик біля краю «моря», обережно
налийте у футлярчик з пляшки воду (заправте пальним) так,
щоб вона не попала у кришку.

• Відпустіть кораблик у плавання. Подивіться, як він
пливе.

• Поверніть трубочку так, щоб зігнутий кінець був
спрямований вбік. Залийте «пальне» і відправте у плавання.
Подивіться, як він пливе.

РЕЗУЛЬТАТ: У першому випадку кораблик пливе вперед,
у другому – кружляє по колу. В обох випадках він рухається,
поки його не зупинить «берег» або не закінчиться «пальне».

ПОЯСНЕННЯ: Для виконання будь$якої роботи (в нашому
випадку для руху кораблика) потрібна енергія. Її роль виконує
налита у футлярчик вода, яка, витікаючи через трубочку,
штовхає наш кораблик вперед або заставляє кружляти в
залежності від положення загнутого кінця трубки. Тут
відбувається перетворення потенціальної енергії налитої в
футлярчик води (піднятого тіла) в кінетичну енергію руху
кораблика. Цей дослід демонструє прояв однієї з трьох
основних закономірностей природи – закономірності
збереження. При всіх процесах енергія не зникає безслідно, а
зберігається, перетворюючись з одного виду в інший.

199. ХТО КРАЩИЙ ПРОВІДНИК ТЕПЛА?
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати розповсюд$

ження тепла в різних матеріалах.
МАТЕРІАЛИ: два лабораторні штативи (можна виготовити

самостійно з товстого дроту або дерева), спиртівка, дорослий
помічник, скляний стержень ( медичка трубка) довжиною 20$
25 см, стержні (відрізки товстого дроту) з алюмінію, міді,
заліза такої ж довжини, пластилін, маленькі цвяшки або
канцелярські кнопки (10 штук) .

ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте на столі штативи на відстані 40 см. 
• Приблизно на середині лінії, що з’єднує штативи,

розмістіть спиртівку.
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• Закріпіть в штативах з допомогою помічника скляний і
мідний стержні якнайближче до їх кінців таким чином, щоб їх
вільні кінці сходились над спиртівкою на висоті приблизно 1 см.

• Прикріпіть до кожного із стержнів пластиліновими
кульками (розміром із сірникову головку) цвяшки через
кожні 3 см починаючи від спиртівки.

• З допомогою помічника підпаліть спиртівку і обережно
пересуваючи її, досягніть однакового нагрівання кінців обох
стержнів. 

• Поспостерігайте, що відбувається.
• Замініть скляний стержень на алюмінієвий і повторіть

дослід.
• Замініть мідний стержень на залізний і повторіть дослід. 
РЕЗУЛЬТАТ: У першому випадку цвяшки відпадають

спочатку з мідного стержня, починаючи з ближчого до вогню,
а з скляного – за той же час один (максимум два) найближчі до
спиртівки.

У другому випадку – з мідного цвяшки відпадають
швидше, ніж з алюмінієвого.

У третьому – із залізного відпадають швидше, ніж з
алюмінієвого, але повільніше, ніж із мідного.

ПОЯСНЕННЯ: Різні тіла проводять тепло по різному.
Найкраще проводять тепло метали, а серед металів в нашому
випадку – мідь. Тому при нагріванні кінців стержнів у полум’ї
спиртівки тепло через мідний стержень швидше, чим через
інші задіяні в нашому досліді матеріали, приходить до
цвяшків, розплавляє пластилін, яким вони прикріплені до
стержнів, і цвяшки відпадають. Енергія вогню (горіння
спирту) витрачається, в основному, на нагрівання повітря і,
менша частина, на розігрівання стержнів і плавлення
пластиліну. Тому стержні треба старатися помістити в
найбільш гарячу, верхню частину полум’я. Аналогічний
процес відбувається в електропаяльнику, але там роль
полум’я грає електричний струм, який проходить по
ніхромовому проводу, нагріває його, а той, в свою чергу,
розігріває мідний стержень до температури плавлення припою
(сплаву олова і свинцю). Припой, як і пластилін,
розплавлюється і дає змогу з’єднати або роз’єднати
радіоелементи.
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200. ВІДЧИНИСЬ, АБО ЯК ЗБІЛЬШИТИ СИЛУ
МЕТА ЕКСПЕРИМЕНТУ: Продемонструвати, як за

допомогою важелю можна збільшити свою силу
МАТЕРІАЛИ: металева банка з під кави з металевою

кришечкою, монета (5 коп.), чайна ложка. 
ХІД ЕКСПЕРИМЕНТУ:
• Поставте банку на стіл і щільно закрийте кришечкою.
• Спробуйте відкрити кришечку пальцями.
• Повторіть дослід з допомогою монети і ложки.
РЕЗУЛЬТАТ: Пальцями відкрити кришечку неможливо

або ж дуже важко. З допомогою монети це зробити легше, а
ложкою $ майже без зусиль.

ПОЯСНЕННЯ: Для збільшення своєї сили ми використали
як важіль монету і ложку. В першому випадку важіль був
менший і для відкривання кришечки було прикладене чимале
зусилля. При застосуванні ложки важіль збільшився в
декілька раз і настільки ж зменшилась сила. Але ніщо не
дається даремно. Затрачена енергія на виконання роботи по
відкриванню кришечки в обох випадках буде однакова.
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СЛОВНИК
Адсорбент – Речовина, поверхня якого поглинає молекули

рідини і газу.
Амплітуда – Величина розмаху коливань предмета

(маятника).
Астролябія – Прилад для вимірювання кутів. Може

застосовуватися в мореплаванні для визначення географічних
координат (наприклад, корабля в океані). 

Атом – Найдрібніша частка елемента. У центрі його
знаходиться позитивний заряд, а зовні рухаються негативні
заряди. 

Атмосфера – Шар повітря, оточуючий Землю. 
Ауксин – Особлива речовина, яка впливає на швидкість

росту рослин.
Біолюмінесценція – Світло, що випускається живими

істотами. 
Вага – Сила, з якою тіло, що притягається Землею, діє на

свою опору або підвіс. 
Відносна вологість – Кількість води, що міститься в повітрі

в порівнянні з кількістю, при якій наступає насичення.
Вітер – Рух повітря.
Випаровування – Перехід речовини з рідкого в

газоподібний стан. Швидкість випаровування зростає при
збільшенні температури рідини.

Вихор – Круговий рух рідини або газу з областю
розрідження в центрі, куди можуть затягуватися різні
предмети. Прикладами є смерч, торнадо і вир.

Виштовхувальна (архімедова) сила – Сила, діюча на
занурений в рідину або газ предмет і направлена вгору. Ця
сила рівна вазі витісненої предметом речовини.

В’язкість – Властивість рідин і газів чинити опір одній їх
частині відносно іншої.

Галактика – Велика система із зірок і інших небесних тіл.
Гігрометр – Прилад для вимірювання вологості повітря.
Дифузія – Взаємне проникнення молекул однієї речовини в

іншу, в результаті якого утвориться суміш речовин.
Дихання – Процеси, при яких в організм поступає кисень і

виводиться вуглекислий газ. У ході реакції з’єднання кисню з
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цукром утворюється вуглекислий газ і вода, а також
звільняється енергія, необхідна для підтримки
життєдіяльності організму.

Доцентрова сила – Сила, яка діє на предмет, що рухається
по кривій траєкторії, і яка направлена до центра її кривизни.

Електрони – Негативно заряджені частинки, що
рухаються навколо атомного ядра.

Ерозія – Знос, спад.
Затьмарення – Умови, при яких небесне тіло не можна

бачити (повністю або частково) із$за того, що інше тіло кидає
на нього тінь або загороджує його від земного спостерігача.

Збереження енергії – Закон природи, згідно з яким енергія
не виникає з нічого і не зникає, а лише переходить з одного
виду в інший.

Ілюзія – Невірний образ в мозку.
Індикатор – Речовина, що певним чином міняє колір при

контакті з кислотою або основою.
Інерційні терези – Прилад для вимірювання маси тіла.

Принцип його роботи не засновується на вимірюванні ваги, і
тому такі терези можуть застосовуватися в умовах
невагомості, наприклад, в космічному польоті.

Інерція –Прагнення зберегти стан спокою або руху.
Іржа – Сполука заліза і кисню, оксид заліза. Червонуватий

порошок.
Капілярний ефект – Рух рідини по тонкій трубці, що є

результатом різниці тиску всередині і поза трубкою.
Каталаза – Фермент, поширений в живих організмах.
Кінетична енергія – Енергія руху, величина якої залежить

від її швидкості.
Кислота – Кисла на смак речовина, нейтралізує основи.

Капустяний сік при контакті з кислотою червоніє.
Колоїд – Суміш речовин, в якій у зваженому стані

знаходяться найдрібніші частки або капельки.
Конденсація – Перехід речовини з газоподібного в рідкий

стан внаслідок його охолоджування або стиснення.
Корона сонячна – Гарячий газ навколо Сонця.
Ксилеми – Тонкі трубочки в стеблах рослин, через які вони

забезпечуються водою і живленням.
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Линяти – Скидати верхній шар пір’я, шерсті або шкіри.
Луг – див. основа.
Магнітне поле – Простір навколо магніту, де виявляється

його вплив на намагнічені речовини і рух заряджених часток.
Магнітосфера – Простір навколо планети, властивості якої

визначає її магнітне поле.
Магнітні домени – Групи атомів, що поводяться як

магніти.
Маятник – Вантаж на шнурі або стержні, що здійснює

вільні коливання.
Меланин – Речовина темного кольору, яка скупчується в

деяких клітинах шкіри і визначає їх колір.
Метаморфічні породи – Гірські породи, що зазнали зміни

під впливом високих температур, тиску і хімічних реакцій або
поєднання всіх цих чинників.

Молекула – Найдрібніша частка, що утворилася в
результаті з’єднання двох або більше атомів.

Напівпроникна мембрана – Тонка плівка, через яку
можуть проникати молекули розчинника (зокрема, води), але
не можуть проникнути молекули розчиненої речовини.

Нефоскоп – Прилад для визначення напряму вітру на
великих висотах по руху хмар.

Об’єм – Простір, що займається предметом.
Оплодень – Тверда оболонка навколо насіння рослин.
Орбіта – Шлях руху якого$небудь небесного тіла навколо

іншого тіла, наприклад, планети навколо Сонця.
Осадові породи – Породи, що складаються з шарів

осадженної речовини, які спресовані один з одним.
Основна хвиля (Р#хвиля) – Швидка сейсмічна хвиля, що

розповсюджується подібно звуковій хвилі як хвиля
стиснення. Такі хвилі можуть розповсюджуватися як в
твердих тілах, так і в рідинах.

Осмос – Рух води через напівпроникну мембрану.
Основа (луг) – Гірка на смак речовина, нейтралізує

кислоту; при контакті з ним капустяний сік зеленіє, а
куркумний або лакмусовий папірець червоніє.

Період обертання – Час, за який небесне тіло здійснює
один оберт навколо іншого тіла.
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Полярні сяйва – Світлові сполохи в нічному небі полярних
широт. Виникають, коли заряджені частки, складові
сонячного вітру, стикаються з молекулами повітря у верхніх
шарах атмосфери. У північній півкулі їх називають
північними полярними сяйвами, в південній – південними.

Поперечна хвиля (S#хвиля) – Сейсмічна хвиля, в якої
частки коливаються вгору$вниз; вона рухається
перпендикулярно коливанням часток і розповсюджується
тільки через тверді тіла.

Прецесія – Повільний круговий рух осі обертання Землі.
Призма – Скляний тригранник, заломлюючий світло і

розкладаючий його в спектр на складові кольори. 
Продихи – Пори в листку рослин.
Протон – Частка з позитивним зарядом, складова частина

атомного ядра.
Ретрорефлектор – Прилад, за допомогою якого була

виміряна відстань до Місяця. 
Рефракція (заломлення) – Зміна напряму променя світла,

яка відбувається на межі двох середовищ внаслідок зміни
швидкості поширення світла.

Рідина – Будь$яка речовина, яка може текти.
Розчин – Однорідна суміш розчиненої речовини і

розчинника.
Розчинник – Рідина, здатна розчиняти інші речовини,

розділяючи їх на дрібні частки.
Сітківка – Внутрішня світлочутлива частина очного

яблука, на яку кришталик фокусує зображення предмета.
Спектр – Сукупність всіх кольорів, на які розкладається

біле світло: червоний, оранжевий, жовтий, зелений,
блакитний, синій, фіолетовий.

Сузір’я – Ділянка зоряного неба, на якій при
спостереженні з Землі розташування зірок нагадує контур
предмета або фігури реальної або міфічної істоти.

Спори – Клітини, за допомогою яких розмножуються деякі
організми, наприклад, гриби, мохи, лишайники.

Статична електрика – Накопичений на чому$небудь заряд
негативних часток, званих електронами. «Статичний» означає
«нерухомий».
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Супутник – Невеликий об’єкт, що обертається навколо
більшого по масі тіла.

Сутінки – Час доби відразу після заходу Сонця або перед
його сходом.

Тертя – Сила, діюча в напрямі, протилежному руху
предмета, вплив якої приводить до припинення руху.

Точка опори – Точка, на якій обертається важіль.
Транспірація – Випаровування води рослиною через пори

(продихи).
Триболюмінесценція – Світло, що випускається

кристалами при їх руйнуванні. 
Тургорний тиск – Тиск рідини всередині рослинних

клітин. 
Тяжіння (гравітація) – Притягнення тіл одне до одного із$

за взаємодії їх мас. Тіла, що знаходяться на Землі,
притягуються в напрямі її центра.

Фазові перетворення – Перехід речовини з одного стану в
інший (наприклад, з рідкого в твердий або навпаки), при
якому ця речовина поглинає або виділяє тепло.

Фермент – Хімічна речовина в живих клітинах, що змінює
швидкість хімічних реакцій в клітині.

Фокальна точка – Місце, де утворюється зображення, яке
може проектуватися на екран.

Фотометр – Прилад для вимірювання яскравості світла.
Фотосинтез – Процес, що відбувається в рослинах в

присутності хлорофілу і при сонячному світлі, в результаті
якого вуглекислий газ, солі і вода перетворюються в кисень і
цукор.

Фототропізм – Орієнтація росту рослин на напрям
сонячного світла.

Хімічна реакція – Процес, в ході якого утворюються нові
речовини.

Щільність – Маса речовини в одиниці об’єму.
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ПІСЛЯМОВА
Дану книгу можна розглядати як посібник для проведення

експериментів в домашніх умовах і в класі. У ній міститься
опис найпростіших дослідів, які можуть повторити школярі
молодших класів, використовуючи самі звичайні предмети і
речовини. Досліди охоплюють широке коло питань, з якими
учні знайомляться при вивченні основ природничих наук –
астрономії, біології,, фізики, хімії і наук про Землю.
Експерименти відрізняються по рівню складності, що дає
можливість вибрати ті з них, які відповідають інтересам і
можливостям учнів.

Подібне об’єднання в одній книзі дослідів по всіх
природничих науках бачиться корисним по ряду причин. По$
перше, це цілком відповідає віковим особливостям дітей 8$12
років, яким книга адресована. Для цього віку характерне
цілісне сприйняття навколишнього світу. По$друге, інструкції
по проведенню експериментів орієнтовані на формування у
дітей дуже важливих практичних навичок – чітко виконувати
нескладні дії з різними об’єктами (предметами, речовинами,
приладами), проводити найпростіші вимірювання. У
подальшому ці навички повинні стати фундаментом для
формування більш складних експериментальних умінь.

Дуже цінним є те, що в багатьох випадках в ході
проведення експерименту відтворюються явища, які діти
можуть спостерігати в природі, і дуже простою і зрозумілою
мовою даються пояснення цих явищ. Зрозуміло, ці пояснення
– і це неминуче – не є повними. Головне, що сам експеримент,
його результати, повинні, на нашу думку, привести до
формування у дітей образів того або іншого явища,  а також
знань про те, в якій області науки потрібно надалі шукати
більш глибоке і повне його пояснення. У більшості
експериментів відтворюється саме явище – зрозуміло, в
зміненому масштабі. Суть явища при цьому добре виявляється
і потім пояснюється. Водночас приводяться необхідні терміни,
іноді даються визначення. Прагнення автора розмовляти з
читачем на доступній даному віку мові викликає, зрозуміло,
необхідність певних спрощень в поясненнях. 

Представлені досліди відрізняються цікавістю. Це
передусім відноситься до дослідів по хімії. Справа в тому, що

142



на відміну від наук про Землю, астрономію і частково фізику,
неможливо безпосередньо показати, як відбувається хімічна
реакція. Учень може спостерігати тільки результати цього
процесу. Беручи до уваги величезне різноманіття хімічних
речовин (що навіть використовуються в побуті), потрібно
зазначити, що автором здійснений вдалий відбір досить
оригінальних дослідів, які дають можливість побачити вельми
цікаві по своєму зовнішньому вияву хімічні реакції. Другою
характерною особливістю цих експериментів є те, що багато
які з них орієнтовані на вирішення дуже важливої задачі – при
навчанні показати практичне застосування хімічних речовин
в повсякденному житті. Це бачиться вельми важливим в
зв’язку з розвиненою в останні роки «хімофобією».

Деякі експерименти в кількох відмінних один від другого
варіантах включені в два різних розділи. Наприклад, досліди,
що демонструють явище інерції, є і в фізиці, і в хімії; те ж саме
можна сказати про досліди по електризації тіл. Можна
привести і інші приклади. На наш погляд, ці своєрідні
«повтори» цілком виправдані, оскільки без настирливої
дидактичності нагадують учням про єдність того головного,
що об’єднує всі природничі науки – про єдність
навколишнього світу, і поступово підводить до думки про
єдність методів його вивчення різними областями науки.

Досліди приваблюють своїм різноманіттям, охоплюють
широке коло явищ. Діти отримають відомості про небесні тіла
і космічний простір, про нашу планету загалом і про різні
природні явища, що відбуваються в земній корі і атмосфері,
про процеси в живій і неживій природі. Чимало експериментів
демонструють фізичні і хімічні процеси, які лежать в основі
цих явищ. Подібний тісний взаємозв’язок, який учні побачать
при проведенні цих експериментів, позитивно позначиться на
характері їх природничонаукових знань. Одним словом, коло
явищ, що демонструються досить, різноманітне.

Особливо потрібно зазначити, що автор, починаючи
буквально з перших сторінок книги, настирливо нагадує
читачеві про необхідність постійного дотримання обережності,
говорить про техніку безпеки при проведенні дослідів. У тих
випадках, коли це особливо важливе, в опис експерименту
включаються конкретні попередження і вказівки такого роду.
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