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Капилярни чашки

7 чашки
Готварска боя (3 цвята)
Пакетче носни кърпички

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ?
Това е един бърз, лесен и достъпен експеримент, с който могат да бъдат 
демонстрирани две явления - капилярни сили и състава на цветовете около 
нас. Също така децата ще имат възможността да се докоснат до колоритната и 
забавна част на науката.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Целта на експеримента е да обясним две ключови 
понятия - капилярните сили и състава на цветовете 
около нас.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
0: Учителят пълни 4 чашки с вода и слага 4 различни бои във всяка от тях, 
като разтваря цялото пакетче. Получават се 4 много плътни цвята, от които 
се прелива по малко в първа, трета, пета и седма чаша на всеки ученик. Една 
чаша с плътна боя може да се раздели на 5-10 ученици, като те доливат вода и 
така разреждат цвета в своите чаши. 
1. Наливате вода до половината в първа, трета, пета и седма чаша. 
2. В първа, трета, пета и седма чаша се прелива по малко от плътните цветове 
(чашите на учителя). След това доливате още вода в тези чаши до получаване 
на по-разреден цвят.
3. Взимате пакетче носни кърпи и вадите една носна кърпичка. Разгъвате 
последната сгънка (само веднъж!), така че да получите кърпичка със сгъвка 
посредата. Слагате двата и края в първа и втора чаша (пълна и празна). 
Повтаряте това с носни кърпички между всеки две съседни чаши. Трябва да 
използвате 6 носни кърпички между седемте чаши. 
4. Отчитате резултата. Защо носните кърпички променят цвета си и какъв цвят 
стават те?

М
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НАБЛЮДЕНИЕ 
Водата се изкачва 
по хартията чрез тъй 
наречените капилярни 
сили. Празните чаши ще 
се напълнят. Цветовете, 
които се получават в 
първоначално празните 
чаши са смесица от 
цветовете на двете 
съседни на тях чаши. 
Например чашата между 
синята и жълтата ще има 
зелена вода.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊Capillary effect (Капилярен ефект) - способността на водата да преминава през 
тесни съдове, без помощта на други сили. Това е изключително важен феномен 
при растенията, които транспортират вода от корените към листата с помощта 
му.
◊ Color, visible light (Цвят, видима светлина) - Цветът е оптичен феномен, 
породен от различното възприемане на вълните на светлината от различни 
спектри. Различните предмети имат различни цветове, защото материала им 
поглъща и отразява различни части от спектъра на светлината.
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Писмата на детектива

Оцет
Вода
Свещ
Листа хартияМ
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ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Този експеримент е резултат от множество модификации и научни трудове 
върху практически постановки за изучаване на фотосинтезата. Предложения 
от нас метод е резултат от няколко проучвания през 80те години с цел 
експериментът да бъде занимателен и разбираем за деца.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Целта на експеримента е да демонстрираме 
на децата важно свойство, общо за 
всички органични съединения - горенето. 
Експериментът включва и занимателна 
игра на бесеница, която би могла да се 
инкорпорира в следващите часове.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Стъпка 1 – Подготовка на „вълшебно мастило“: 
Учителят предварително подготвя „вълшебно мастило“ - смес от вода и оцет в 
съотношение едно към едно. Препоръчваме да се предвиди по 200 мл. мастило 
за всяка група (четири-пет човека). 
Стъпка 2 – Провеждане на експеримента: 
1. Разделяте се на групи по четири или пет ученика и всяка група получава по 
свещичка и чашка с „вълшебно мастило“. 
2. Всеки пише на лист хартия по една дума с „вълшебното мастило“. 
Съотборниците ви разшифроват написаната дума чрез игра на „Бесеница“
3. Когато думата е разшифрована, учителят запалва свещта и доближава листа 
с написаната дума, така че мастилото да стане видимо.
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НАБЛЮДЕНИЕ 
„Вълшебното мастило“ съдържа органични съединения. Съединения, от 
които се състои живата природа - от които сме съставени и ние. Органичните 
съединения горят. Това тяхно свойство ги различава от повечето неорганични 
съединения. Когато доближим мастилото до свещта, то изгаря и ние виждаме 
следите от изгорялата материя.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Organic compounds (Органични съединения) - Съединенията, от които се 
състои живата материя, от които сме съставени ние. 
◊ Burning (Горене) - Химичен процес, взаимодействие с кислород, при който 
се отделя голямо количество топлина. Процесът на горене е един от първите 
процеси, овладяни от хората, когато сме усвоили паленето на огньове. Този 
процес е ключов в еволюцията ни.
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От какво се състои 
мастилото?

Черен маркер
Пластмасова чашка
Хартия, нарязана на лентички
Мъхеста телМ
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ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Експериментът е бърз и колоритен вариант да се демонстрира на учениците 
процесът хроматография. Хроматографията е ключов метод за разделяне 
на вещества в синтетичната химия, усъвършенстван още от началото на 
деветнайсети век. Експериментът също демонстрира състава на черното 
мастило - смес от всички останали цветове. Това дава възможност да се 
разширят познанията от експеримент „Капилярни чашки“.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Експериментът цели експерименталното 
запознаване на децата с хроматографията 
и свойствата на цветовете. Учениците 
научават, че всички цветове са 
комбинация на основните, като създават 
красиви хартиени пеперуди.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Разделяне на мастилото:
1. Нарязвате хартиени лентички, малко по дълги от височината на чашите. 
2. Пълните прозрачна чаша с минимално количество вода (3-10мм). 
3. Оцветявате единия край на една лентичка в черно и се поставя в чашата, 
така че черния край да е потопен във водата. 
4. Наблюдавате как за няколко минути черното мастило ще се катери по 
хартията заедно с водата и ще се разслоява на съставните му цветове. 
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НАБЛЮДЕНИЕ 
Чрез капилярни сили водата се изкачва по хартията. Тя издърпва със себе си 
черното мастило. Тъй като издърпва с различен успех различните вещества, от 
които то е направено, те се разделят.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊  Chromatography 
(Хроматография) - 
Метод, разработен 
от Михайл Цвет 
през 1900 година 
за разделяне на 
пигменти на цветя. 
Хром от старогръцки 
означава цвят, а 
хроматография 
- пиша, описвам 
цветове. Методът 
се базира на това, 
че водата (или 
друг разтворител) 
издърпва различните 
видове молекули с 
различна скорост. 
Този метод се 
използва както 
лабораторно за 
взимане на проби, 
така и индустриално 
за разделяне на 
вещества (например 
във фармацевтиката).

Пеперуди от мъхеста тел и оцветен кафе филтър: 
1. С черно мастило оцветявате центъра на кафе филтър. 
2. Филтърът потапяте в чаша с вода, така че само върха (горната част) да е във 
водата. 
3. Когато водата се покачи до външния край на филтъра го изваждате. 
4. С оцветения филтър и с помощта на мъхеста тел изработвате красиви 
пеперуди и цветя. Бъдете креативни!
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Фотосинтеза в чашка

1 чаша
Сода бикарбонат
Течен сапун
Лъжичка
Сламка
2-3 листа
10mL спринцовка
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ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Този експеримент е резултат от множество 
модификации и научни трудове върху практически 
постановки за изучаване на фотосинтезата. 
Предложения от нас метод е резултат от няколко 
проучвания през 80те години с цел експериментът да 
бъде занимателен и разбираем за деца.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Целта на експеримента е да запознаем децата с 
процеса на фотосинтеза по разбираем и забавен начин.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Забърквате буферен разтвор, като слагате 0.5 грама сода бикарбонат на 
всеки 500mL вода. 
2. Добавяте 2 малки капки течен сапун и разбърквате внимателно, така че да 
не се получат балончета. 
3. Със сламката изрязвате 10 „шайби“ от листата. Издухвате „шайбите“ от 
другия край на сламката в спринцовката. 
4. Напълвате спринцовката с буфера. 
5. „Шайбите“ в спринцовката ще плуват на повърхността на буфера. С пръст 
закривате тесния отвор на спринцовката и създавате вакуум, като за целта 
дърпате подвижната част на спринцовката няколко пъти. Ще трябва да 
приложите сила и не забравяйте да не махате пръста! Целта е да накарате 
„шайбите“ да потънат на дъното.
6. Изливате съдържанието на спринцовката при останалия буфер. 
7. Осветявате „шайбите“ с фенер или ги оставяте на пряка слънчева светлина. 
До няколко минути те ще започнат да отделят кислород и ще изплуват на 
повърхността.

НАБЛЮДЕНИЕ 
Когато поставим „шайбите“ в спринцовката, първоначално те произвеждат 
кислород и са по-леки от буфера (плуват отгоре). Създавайки вакуум, ние им 
отнемаме кислорода и наблюдаваме процеса на фотосинтеза от начало, когато 
ги върнем на пряка слънчева светлина/фенерче.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Photosynthesis (Фотосинтеза) - Процес, при който растенията произвеждат 
въглехидрати (захари) и кислород от въглероден диоксид. Хората и животните 
вдишваме този кислород и издишваме въглероден диоксид. По този начин в 
природата се установява баланс между живите организми.
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Бинго

Няколко листа с предварително 
принтирано бинго
Пособия за писане

М
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ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Основите на смятането са едно от най-важните умения за всеки ученик, 
навлизащ в света на математиката по-дълбоко. Тази игра-експеримент 
насърчава децата да смятат активно и така те затвърждават своите познания 
за числата. Правилата са прости, материалите са малко и може да се играе по 
всяко време.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Целта на играта е да предложим 
на децата алтернативен начин да 
преговарят събиране на числата от 
1 до 10.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Учителят раздава на всеки ученик по една карта от тестето за ученици и тегли 
карта от тестето за учители. Учителят казва двете събираеми (например 3 + 
3). Децата, които имат поленце с „6“ го маркират. Печели детето, което първо 
събере 3 поредни числа (по колонка, ред или диагонал). Отдолу е показана 
подобна, но по-сложна версия на същата игра.

НАБЛЮДЕНИЕ 
Децата са погълнати от играта, защото тя има елемент на изненада и несигурност. 
Това със сигурност ще е забавно за учениците и който умее да смята, има шанс да 
спечели.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Table (Таблица) - Таблицата е структурирано 
подреждане на записи, така, че да са удобни за 
работа и визуално достъпни. Най-просто казано, 
таблицата е по-лесен запис на голямо количество 
еднотипна информация – било това думи, числа или 
друго. 
◊ Row, column, diagonal in the table (Ред, колона, 
диагонал в таблица) - Редът е хоризонтална 
последователност от клетки в таблица, колоната е 
вертикална, а диагоналът – своеобразна комбинация 
от двете. При работа с таблици, числата в нея се 
намират посредством две координати – номера на 
реда и номера на колоната. Например, в квадратна 
таблица 3 на 3, колона 1, ред 3, е клетката долу 
вляво.
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Калейдоскоп

1 лист огледален картон
Тиксо 
Цилиндричен контейнер с пробита капачка 
2 различни по големина парчета кръгла 
пластмаса 
15-20 мъниста/дребни камъчета

М
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ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Учениците получават ценен опит в направата на една от най-интересните 
детски играчки. Запознават се с ефектът на огледалото, отражението 
на светлина и светлосенките. Експериментът ще подложи на изпитание 
сръчността и търпението на първокласниците, а в края ще могат да почувстват 
удовлетворението от свята работа, като се радват на калейдоскопа.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Експериментът има за цел да 
създаде интуитивна представа 
у децата за ефектът на 
огледалото, отражението на 
светлина и светлосенките, 
както и да подобри сръчността 
и търпението им.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
0. Огледалните картони трябва предварително да се изрежат, за да станат по-
малки. В комплекта е включен един готов образец, а на огледалните картони 
е маркирано къде трябва да се отрежат с ножица. Всеки ученик получава един 
лист, след като е изрязан в нужната големина. 
1. Получавате един лист огледален картон и трябва да го сгънете ПО 
ДЪЛЖИНА, така че да се получат 3 еднакво широки части. След това залепяте 
с тиксо единия свободен край на картона с другия, като се получава триъгълна 
призма, вътрешната част на която е огледална.
2. Слагате капачката с дупка на единия отвор на цилиндръра. Залепената 
призма поставяте в цилиндричния контейнер през другия отвор. Трябва да 
има грубо 1 сантиметър разстояние от ръба на картонената призма до ръба на 
цилиндъра.
3. Поставяте по-малкото 
кръгло парче прозрачна 
пластмаса директно върху 
картона в кутията. След 
това поставяте малките 
мъниста/дребни камъчета 
върху парчето пластмаса в 
кутията. 
4. Накрая поставяте 
голямото кръгло парче 
пластмаса като капак на 
цилиндричната кутия. 
Трябва да се залепи с 
тиксо плътно за тялото 
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НАБЛЮДЕНИЕ 
Всяко дете поглежда с едното си око през дупката в дъното на цилиндъра 
и върти калейдоскопа. В дъното на цилиндъра ще наблюдава красиви и 
интересни цветни форми, получени от огледалния ефект, благодаренбие на 
огледалната сърцевина.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Reflection (Отражение) - Отражението е оптичен феномен, най-често 
наблюдаван при светлинните лъчи. При наличието на правилната (огледална) 
повърхност, светлинните лъчи се отклоняват от праволинейната си траекотиря 
при тази повърхност и се насочват в точно определена посока, която може да 
се изчисли, ако се знае ъгъла на падане.

на кутията, за да не може мънистата да 
изпадат. Това може да стане с прозрачно тиксо, 
като залепите няколко парчета тиксо върху 
кръглата пластмаса, а краищата залепите за 
периферията на кутията.
За да е по-издръжлив калейдоскопа, може 
да залепите и капачката с дупката за тялото 
на цилиндъра, за да не се разпадне. Готово! 
Вече може да се наблюдават красивите цветни 
форми през дупката в дъното на цилиндъра. 
За по-детайлна инструкция как да се сглоби 
калейдоскопът, може да се намери видео в 
Ютюб, като се въведе „Make a Kaleidoscope at 
Home – Da Vinci TV“ и се избере първото видео 
в листата.
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Изстрелване на 
хартиени самолетчета

Лист хартия А4
Молив или химикал
1 ластик
1 кламер, който се осигурява 
от учителя по време на 
експеримента

М
ат

ер
иа

ли
:

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Този лесен и донякъде познат на децата експеримент създава интуитивна 
представа за това как самолетите и птиците летят. Първокласниците се 
поощряват да развиват по-добри модели на хартиени самолетчета, което 
развива инженерната им мисъл от ранна възраст.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Децата наблюдават приложение на Закона 
на Бернули за флуидни потоци, което е 
в основата на летенето на самолетите. 
Второто явление, което се демонстрира, 
е еластичната енергия. Развиват своята 
инженерна мисъл по интуитивен път, 
както и се състезават за най-добър модел 
на самолетче.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Получавате обикновен лист хартия и правите от него хартиено самолетче. 
Има много версии, всяка със своите предимства и недостатъци. Три популярни 
варианта да се направи са на следващите страници.
Добре е всяко дете да бъде оставено само да направи самолетчето си, за да 
може да се създаде съревнование между учениците и това да ги мотивира да 
се научат да сгъват по-добри модели. Също така, по-способните деца ще могат 
да помагат на останалите в сгъването, което ще създаде среда на съвместна 
работа между децата, което е винаги добро нещо. 
2. При всеки готов самолет, учителят отива до съответното дете и закача 
кламер на носа на самолета или с тиксо, или с телбод. Идеята е края на 
кламера да е под тялото на самолета, като сочи назад:
3. След като имате кламер на своя самолет, взимате свой молив/химикал 
и един ластик, който учителят предварително е раздал, и се опитвате да 
изстреля самолета, като закачате ластика на молива/химикала и на кламера на 
своя самолет, като дърпате самолетчето и го пускате, за да полети:
4. Ако класната стая позволява, може да се организира състезание чий модел 
ще полети най-далече.
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НАБЛЮДЕНИЕ 
Докато се забавляват, децата наблюдават същата сила, която кара истинските 
самолети да летят – Закона на Бернули. Идеята е, че при висока скорост 
въздухът над крилата на самолета се движи по-бързо, отколкото въздуха под 
крилата на самолета. От уравнението на Бернули следва, че налягането над 
самолета е по-ниско от това под него. Тъй като налягането е просто сила, която 
действа на единица площ, а силата е по-голяма отдолу, въздуът „избутва“ 
самлета нагоре в атмосферата, без значение мащабите на самолета.
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ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Speed (Скорост) - Скоростта е физична величина, описваща колко бъро 
се движи даден обект, тоест колко разстояние изминава за единциа време. 
Колкото е по-голяма скоростта на самолета, толкова повече се издига. 
Скоростта зависи от двигателите на самолета. 
◊ Air flow (Въздушен поток) - Въздушните потоци се държат подобно на 
потоците от вода, само дето са от въздух и са невидими. Те „избутват“ крилата 
на самолета, което го кара да се издига. Колкото по-големи са крилата, толкова 
по-голяма площ за избутване и толкова по-бързо издигане.
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Геометрично барбекю

8 броя шишове
8 броя ластици

М
ат
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иа
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:

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Този експеримент развива пространственото мислене на децата и ги подготвя 
за първия им сблъсък със стереометрията. Научават наименованията на прости 
тела – куб, призма, пирамида… Развиват своята сръчност и креативност, защото 
могат да построят каквото искат.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Целта на експеримента е да се създаде представа 
у децата как изглежда света на геометрията и 
стереометрията чрез интересни фигури, които 
сами сглобяват. Всяко дете трябва да направи 
свое триизмерно тяло, като така развива своята 
сръчност, инженерно мислене и креативност. Научава 
различни видове свръзки и как да увива ластици за 
разнообразни цели.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
1. Експериментът се състои в това да се съединяват шишовете чрез ластиците 
и така да се получават фигури. Може да избирате какво точно да построите, 
като само трябва да знаете как се увиват ластиците около шишовете. Има не 
един вариант как това може да стане, но тук ще покажем най-простия. Първо, 
кръстосвате два шиша в краищата им и ластикът се увива веднъж, както е 
показано на снимките: 
След това увивате ластика многократно по същата ос, за да се осигури 
здравина на връзкатта:  
2. Поватряйки този процес, можем да направите квадрат, използвайки 4 шиша 
и 4 ластика.
3. Ако се чувствате уверено, може да преминете от планиметрия в 
стереометрия, като направите четириъгълна пирамида – трябва да използвате 
още 4 шиша. Свързването на допълнителен шиш към вече съществуваща 
свръзка между 2 шиша, както се налага при правенето на пирамида, може да 
стане като просто промушите третият шиш през ластика на другите два, както 
е показано на горната снимка. Ако стигнете до по-екстравагантни свръзки, 
трябва да сте креативни и да измислите начин как да ги осъществите. Важно! 
Възможно е да изникне следния проблем по време на работата – ако свръзките 
не са балансирани или прекалено затегнати, някои геометрични фигури, 
особено за тези с повече ръбове (квадрат, петоъгълник шестоъгълник…), може 
да са нестабилни и да се сгъват автоматично, ако не се придържат. Решението 
в случая е да се отпуснат малко свръзките или да се насили фигурата в 
правилна форма. Имайте предвид, че този проблем не съществува за по-
сложни тела (кубове, пирамиди, призми и т.н.). 
4. Добре е в края на експеримента да сте стигнало поне до едно триизмерно 
тяло – куб, пирамида или призма. Още по-добре, ако сте направили комплекс 
от тела – например пирамида върху куб. 
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НАБЛЮДЕНИЕ 
Децата наблюдават как по-сложните фигури са по-стабилни от по-простите, 
защото имат повече свръзки, които ги балансират от повече страни. 
Първокласниците имат поле за изява и могат да създадат разнообразни и 
интересни форми, като трябва да се поощрява достигането до по-сложни: 
напрмер петоъгълна призма. Насърчава се съвместната работа и взаимната 
помощ.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Geometric shape (Геометрична 
фигура) - Фигура в математиката, 
която е плоска (принадлежи 
на две измерения – ширина и 
дължина). Такива фигури са 
квадратът, триъгълникът, кръга и 
други. 
◊ Stereometry (Стереометрия) - 
дял от математиката, разглеждащ 
триизмерните тела, които имат 
ширина, дължина и височина. 
Такива тела са пирамидата, 
призмата и куба.
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