
PROJECT “EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM” 

Експерименти за 
2-ри клас



2 PROJECT “EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM”

Използвани изображения:

МАГИЧЕСКИТЕ КЛЕЧКИ НА ХЕРКУЛЕС: https://www.youtube.com/watch?v=CO5YUrbFTig

ПОДСКАЧАЩИ ТОПЧЕТА: hhttps://www.youtube.com/watch?v=oMkyL3s9RGI&t=517s

МАГНИТНА ПИРАМИДА: https://babbledabbledo.com/fun-science-experiments-magnet-magic/

МАГНИТНА ВЪРТЕЛЕЖКА: https://frugalfun4boys.com/spinning-pen-magnet-science-experiment/

ЖЕЛАТИНОВИ ИВИЦИ: https://www.youtube.com/watch?v=HXvPnmYir2I

НАПРАВИ ДЪЖД!: https://www.youtube.com/watch?v=x4GePPTUAjI

Писали: 
Сaмуил Петков, Милко Бакалов, 

Димитър Митов

Графичен дизайн:
Йоана Пенчева



3PROJECT “EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM” 

Съдържание

КАТАПУЛТ	 	 	 	 	 	 	 	 	 4
МАГИЧЕСКИТЕ	КЛЕЧКИ	НА	ХЕРКУЛЕС	 6
ПАНФЛЕЙТA		 	 	 	 	 	 	 	 8
ЖЕЛАТИНОВИ	ИВИЦИ	 	 	 	 	 	 9
ПОДСКАЧАЩИ	ТОПЧЕТА	 	 	 	 				10
МАГНИТНА	ПИРАМИДА	 	 	 	 				12
МАГНИТНА	ВЪРТЕЛЕЖКА	 	 	 	 				14
НАПРАВИ	ДЪЖД!	 	 	 	 	 	 				16



4 PROJECT “EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM”

КАТАПУЛТ
7	броя	пръчици
10	броя	ластичета
Лепило
1	брой	капачка
3	броя	помпони

ЗАЩО	ТОЧНО	ТОЗИ	ЕКСПЕРИМЕНТ?
В този експеримент учениците се запознават със сила на еластичност и защо 
трябва да се носят колани в превозни средства. Експериментът е подходящ, 
защото е лесен за изпълнение, интересен, със сравнително евтини материали и 
след направата му може да бъде използван за игра.

ЦЕЛ	НА	ЕКСПЕРИМЕНТА	
Експериментът има за цел да покаже устройството 
на катапулт и няколко полезни концепции, които 
децата да запомнят посредством игра.

СТЪПКА	ПО	СТЪПКА
1. Вземете 5 от седемте пръчици и ги поставете една върху друга.
2. Вземете 4 от ластичетата  и ги поставете около пръчиците – 2 по краищата, 
увити два пъти около пръчиците, и 2 около средата така, че между тях да има 
място за пръчица.
3. Поставете двете останали пръчици между средните 
ластичета така, че малка част от тях да се подава от 
другата страна на петте пръчици.
4. Вземете двете ластичета и едно по едно ги 
прехвърлете от другата страна на средните пръчици. 
Трябва да се получи Х, образуван от ластиците.
5. Избутайте двете пръчици напред така, че 
частта, която стърчи, да е приблизително колкото 
широчината на 1 пръчица.

Обтягане:
1. Сложете едно от ластичетата върху късата част на една от двете пръчици, 
завъртете го и го поставете около втората. Между двете ластикът трябва да 
наподобява Х.
2. Повторете предната стъпка още два пъти.
3.  Завъртете петте пръчици така, че, погледнат отстрани, катапултът да 
наподобява картината.

М
ат
ер
иа
ли
:
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Гнездо:
1. Поставете лепило върху плоската страна на капачката и я залепете в 
края на пръчицата, която стърчи нагоре.
2. Оставете я за десетина минути, за да стегне лепилото.

Тестване/игра:
1. Поставете помпон в капачката.
2. Поставете десните си палец и показалец върху петте пръчици, от двете 
страни на тази с капачката.
3. С левият показалец натиснете пръчицата с капачка надолу.
4. Прицелете се.
5. Отдръпнете левия си показалец.

НАБЛЮДЕНИЕ	
Прилагаме сила върху пръчицата и така опъваме еластичните ластичета. 
Когато отдръпнем пръста си, ластиците се стремят да възвърнат формата си и 
задвижват пръчицата. Тя, заедно с помпона, набира инерция и, след като спира 
при удар с основата, помпонът запазва инерцията си. Така той „изхвърча“ от 
катапулта.

ВАЖНИ	ДУМИ	
◊ Force (Сила): Думата „Сила“ е физична величина и се използва, за да се 
опише големината на действие, оказано върху даден предмет. Най-често 
ползваната мерна единица е Нютон – килограм по метър / секунда по секунда, 
където с метър / секунда по секунда означаваме колко бързо тялото увеличава 
скоростта си, а с килограм – неговата маса (колко тежи). 
◊ Elasticity (Еластичност): Думата „еластичност“ е физично понятие и се 
използва, за да се опише свойството на някои тела да се разтягат и свиват под 
действието на сила, без да се чупят или късат и да връщат формата си, когато 
силата спре да действа. Примери за еластични тела са ластиците (макар и да 
се късат сравнително лесно, имат малка еластичност) и пружините. Когато 
използваме катапулта, еластичността на ластиците е причината той да се 
връща напред – те прилагат сила на пръчицата и това я задвижва.
◊ Inertia (Инерция): Думата „Инерция“ е физично понятие и се използва, 
за да се опише и измери свойството на телата да продължат да се движат с 
постоянна скорост, ако не им действа 
сила, която да ги забави. Когато 
горната пръчица и капачката се движат 
(приемаме ги за едно тяло понеже са 
залепени), те спират при удар с долната. 
Помпонът обаче няма какво да го спре 
и той изхвърча. Коланите в автомобили 
са поставени, за да може, в случай на 
рязко спиране или удар, да предпазят 
хората вътре и действат както лепилото 
на катапулта – капачката не изхвърча, но 
помпонът го прави. 
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МАГИЧЕСКИТЕ	КЛЕЧКИ	
НА	ХЕРКУЛЕС

Кибритени	клечки
Конопено	въже

М
ат
ер
иа
ли
:

ЗАЩО	ТОЧНО	ТОЗИ	ЕКСПЕРИМЕНТ?	
Уравненията, които ще разгледаме, подтикват децата да мислят нестандартно, 
което е много ценено умение. В експеримента, който ще разгледаме след това, 
учениците ще се запознаят със силите на тежестта и как при правилното им 
разпределение (когато клечките са поставени по специфичен начин) те водят 
до интересни и на пръв поглед нестабилни конструкции. Експериментът е 
подходящ, защото изисква евтини материали, но в същото време е занимателен 
и поучителен.

ЦЕЛ	НА	ЕКСПЕРИМЕНТА	
Целта на експеримента е, от една страна, да 
предостави задачи, изискващи нестандартно 
мислене, а от друга - да им даде пример за 
сили и тяхното приложение.

СТЪПКА	ПО	СТЪПКА
Нареждане на уравненията
Първата част на експеримента се състои в “поправянето” на сгрешени 
уравнения с кибритени клечки. Напишете уравненията по-долу върху дъската и 
покажете на децата как 
да използват клечките 
за да се опитват да ги 
поправят:

Стъпка 1.2: 
Представяне на 
решения
Когато няколко деца 
вече са решили някоя 
задача, напишете 
всички намерени 
решения върху 
дъската, като е хубаво 
децата да обяснят как 
поправят уравненията. 
Възможно е да бъдат 
намерени повече от 
едно решение, както 
и решения, които 
не са включени в 
нашите отговори. Това 
позволява на децата 
да бъдат креативни и 
любопитни.

VOX TUA
Youth development

Задача Решение

1

2

3

4

5 Как можем да насочим рибките в една
посока възможно най-лесно?
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Херкулесови	клечки
Втората част е експеримент по физика, 
който изисква демонстрация от страна 
на учителя и практическо изпълнение от 
страна на учениците.
1. Изберете обект с маса около 1кг и го 
завържете с парче конопено въже, така че 
въжето да образува примка.
2. Поставете една кибритена клечка на 
ръба на масата/чина, като половината 
от клечката е във въздуха, а другата 
половина е застъпена с нещо достатъчно 
тежко към масата.
3. Закачете примката на въжето за 
свободния край на клечката и оставете да 
виси свободно.
4. Поставете една кибритена клечка 
хоризонтално между двете части на 
въжето. 
5. Следващата стъпка представлява най-
голяма трудност - трябва да нагласите 
хоризонталната кибритена клечка, така че 
между нея и опорната клечка стабилно да 
поставите друга.
6.Поставете третата клечка.
7. Премахнете тежестта от края на 
основната клечка и наблюдавайте как 
конструкцията продължава да стои във 
въздуха.

НАБЛЮДЕНИЕ	
Това, което се забелязва е, че горната клечка бива издърпана надолу от 
въжето и иска да падне. В същото време средната клечка прилага сила нагоре, 
което позволява на цялата конструкция да бъде стабилна и да не падне.

ВАЖНИ	ДУМИ	
◊ Force (Сила): Думата „Сила“ е физична величина и се използва, за да се 
опише големината на действие, оказано върху даден предмет. Най-често 
ползваната мерна единица е Нютон – килограм по метър / секунда по секунда, 
където с метър / секунда по секунда означаваме колко бързо тялото увеличава 
скоростта си, а с килограм – неговата маса (колко тежи).
◊ Equation (Равенство, Уравнение): Думата “Уравнение” е базова концепция в 
математиката, зад която стои идеята за еквивалентност между две твърдения. 
Най-често се използва при пресмятане и преобразуване на изрази, търсене на 
едно или няколко неизвестни и т.н.  
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ПАНФЛЕЙТA

ЗАЩО	ТОЧНО	ТОЗИ	ЕКСПЕРИМЕНТ?	
Този експеримент показва на децата, че могат да направят музикален 

инструмент от нещо просто като сламки. Достъпността на 
материалите е това, което прави експеримента истински подходящ.

ЦЕЛ	НА	ЕКСПЕРИМЕНТА	
Три пъти мери, един път режи! Целта е 
децата да се научат на прецизност, тъй 
като трябва сламките да бъдат възможно 
най-точно отрязани, за да се получат 
подходящите тонове.

СТЪПКА	ПО	СТЪПКА
1.Отрежете сгъваемите части на сламките.

2. Подредете сламките една до друга. Нека първата сламка  
остане с непроменена дължина, а всяка следваща е с 20 мм по-
къса от предишната.

3. Когато сте готови с подрязването, подравнете долните 
краища на сламките, така че да бъдат на едно ниво.

4. Залепете сламките с тиксо от двете страни.

НАБЛЮДЕНИЕ	
Когато изпробваме панфлейтата, забелязваме, че 
по-дългите сламки изкарват по-ниски тонове, докато 

по-късите - по-високи. Причината за това е 
движението на флуидите. 

ВАЖНИ	ДУМИ	
◊ Pitch (Височина на тона) - този термин 
е използван в музикалната теория, но е 
силно обвързан с физичната величина 
честота на звука. При различна честота 
на звука ухото улавя тонове с различна 
височина, които създават мелодия.
◊ Fluids (Флуиди) - това са непрекъснати, 
деформируеми обекти, които най-често 
се намират подформата на течно и 
газообразно състояние или плазма.

8	сламки
Лийийка
Ножица
ТиксоМ

ат
ер
иа
ли
:
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ЖЕЛАТИНОВИ	ИВИЦИ

Спринцовка	с	тъп	връх
Желатин
Оцветител
Топла	водаМ

ат
ер
иа
ли
:

ЗАЩО	ТОЧНО	ТОЗИ	ЕКСПЕРИМЕНТ?	
Децата се запознават с явления като 
прозрачност и налягане докато се 
забавляват с разноцветния желатин.

СТЪПКА	ПО	СТЪПКА
1. Направете няколко партиди желатин според указанията на опаковката и 
изчакайте няколко часа, за да стегне 
2. Поставете хартиени кърпи на плота за работа 
3. Поставете желатина върху хартиените кърпи
4. Извадете спринцовките и цвета! Поставете различни хранителни оцветители 
в малки пластмасови контейнери и добавете вода. 
5. Инжектирайте желатина с цвета (Опитайте се да поставите спринцовката, 
колкото е възможно по-навътре в желатина и да изстискате бавно цвета. Не 
изтласквайте цвета бързо, защото може да е пръсне желатинът.)

ВАЖНИ	ДУМИ	
◊ Pressure (Налягане) - това е физична величина, която показва каква сила 
е приложена за единица площ. Мерната единица е Pa (Паскал). В случая, 
децата трябва да приложат определено наляган, за да изстискат оцветителя в 
желатина. 
◊ Transparency (Прозрачност) - свойството на веществата да пропускат 
светлината без особено разсейване. Желатинът е силно прозрачен, което ни 
позволява да наблюдаваме цветовете в него.
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1	супена	лъжица	боракс	на	прах
2	супени	лъжици	течно	лепило
1	супена	лижица	царевично	нишесте
1/2	чаша	топла	вода
Оцветители

ЗАЩО	ТОЧНО	ТОЗИ	ЕКСПЕРИМЕНТ?
Чрез този експеримент децата ще научат за химичните реакции и за 
полимерите, докато се забавляват и си играя с подскачащи топчета. 
Подходящ е, защото комбинира няколко концепции на науката със забавна 
играчка като подскачащо топче.

ЦЕЛ	НА	ЕКСПЕРИМЕНТА	
Експериментът има за цел да 
научи децата на концепции от 
химията като химична реакция 
и полимери.

СТЪПКА	ПО	СТЪПКА
1. Смесете и разбъркайте 
водата и боракса на пр ах.
2. В друга купа смесете 
и разбъркайте лепилото, 
нишестето и оцветителите.
3. Прибавете сместа с 
лепилото към водата и 
боракса.
4. Сместа с лепилото би 
трябвало да се е втвърдила 
след около 10 секунди. 
Извадете я с лъжичката и 
ако сместа все още лепне, 
намачкайте я с ръце и я 
потопете отново във водата.
5. Сега разтъркайте сместа в 
ръце докато направите топче.
6. Когато сте оформили 
топчето, потопете го отново в 
сместа с боракс, за да стегне 
по-добре и да получи блясък.

М
ат
ер
иа
ли
:

ПОДСКАЧАЩИ	ТОПЧЕТА
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НАБЛЮДЕНИЕ	
Забелязваме как топчетата 
подскачат след като ги 
хвърлим на чина или на 
пода. Причината за това 
е, че топчето абсорбира 
енергията от контакта с 
повърхността и после бързо 
я освобождава.

ВАЖНИ	ДУМИ	
◊ Chemical Reaction (Химична реакция) - преобразуването на група вещества 
в друга група от вещества по химичен път наричаме химична реакция. 
Химичната реакция обикновено засяга електронната обвивка на атомите 
без да променя ядрото. Първоначалната група вещества се нарича изходни 
вещества, а крайната - продукт. В нашия случай бораксът, лепилото и 
царевичното нишесте реагират до исканата смес. 
◊ Polymer (Полимер) - вещество, което е съставено от голям брой повтарящи 
се стомни групи. Тези атомни групи наричаме макромолекули и в зависимост 
от големината им можем да определим степента на полимеризация.
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МАГНИТНА	ПИРАМИДА

1	кръгъл	керамичен	магнит	с	
дупка	по	средата
3	правоъгълни	магнита
6	дървени	шишчета
20	ластичета
Конопено	въже

ЗАЩО	ТОЧНО	ТОЗИ	ЕКСПЕРИМЕНТ?
Чрез този експеримент децата ще се запознаят с магнитните и магнитите 
сили. Освен това, създаването на конструкцията представлява добро 
упражнение за сръчност и развива инженерната мисъл у децата.

ЦЕЛ	НА	ЕКСПЕРИМЕНТА
Експериментът има за цел да научи 
децата на концепции от физиката като 
магнитна сила и магнитни полюси и да 
развие инженерното им мислене.

СТЪПКА	ПО	СТЪПКА
1. Вземете въжето с дължина около 20 cm и го завържете здраво за магнита 
с дупка. 
2. С помощта на няколко ластичета захванете едно за друго две от 
шишчетата
3. Повторете стъпка 2 за трето шишче, като по този начин се образува 
триъгълна основа. 
4. Захванете нови две шишчета към основата, като по този начин 
образувате втора равнина. Преди да добавите последното шишче, захванете 
свободния край на въжето за върха на пирамидата. 
5. Добавете последното шишче и завършете пирамидата. 
6. Сега можете да направите различни демонстрации, две от които са 
следните: 
а) поставете едни от магнитите под 
керамичния магнит и започнете да го 
движите. Наблюдавайте как керамичният 
магнит също се мести, въпреки че не го 
докосваме. 
б) поставете трите магнитчета под центъра на 
всеки един от трите шишчета при основата, 
след което отклонете керамичния магнит 
и го пуснете да се люлее. Наблюдавайте 
как траекторията му се променя под 
въздействието на магнитните сили.

М
ат
ер
иа
ли
:
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НАБЛЮДЕНИЕ
Забелязва се как кръглият магнит се върти всеки път, когато се доближи 
до някой от другите магнити. Това е в следствие на природата на 
магнитите, а именно това, че те имат два полюса и еднаквите полюси се 
привличат, докато противоположните се отблъскват.

ВАЖНИ	ДУМИ
◊ Magnetic force (Магнитна сила) - проявление на електро-магнетичната 
сила, една от четирите фундаментални сили във физиката. Тази 
сила намира широко приложение в бита, някои примери за което са 
компасите, звуковата техника, електромоторите и т.н. 
◊ Magnetic pole (Магнитен полюс) - всеки магнит има два полюса - 
северен и южен - които определят как ще си взаимодейства с другите 
магнити. По правило противоположните полюси се привличат, а 
еднаквите се отблъскват.
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МАГНИТНА	ВЪРТЕЛЕЖКА

Квадратно	парче	картон	
Картон
Пластелин
4	кръгли	магнитчета	с	дупка
3	шишчета
Химикалка
Монета
Ножици

М
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ЗАЩО	ТОЧНО	ТОЗИ	ЕКСПЕРИМЕНТ?	
Този експеримент допълнително онагледява темите, разгледани в предишния 
експеримент и го допълва с нов като равновесие и триене. Друга причина да 
изберем експеримента е, че е интересен и би привлякъл вниманието на децата.

ЦЕЛ	НА	ЕКСПЕРИМЕНТА	
Експериментът има цел да научи децата 
на концепции от физиката като магнитна 
сила.

СТЪПКА	ПО	СТЪПКА
1. Използвайте пластелин за залепването нa три от кръглите магнитчета за 
пръстена. Тук има три особености: първо, магнитите трябва да се отблъскват; 
второ, използвайте нещо остро за да пробиете дупки в картона, там където 
са дупките на магнитите; внимавайте дупките да не са твърде големи, защото 
иначе картоненият пръстен няма да успее да се задържи. 
2. Прикрепете шишчетата към основата чрез пластелин и закрепете върху тях 
пръстена с магнитите. Поставете в средата на основата монета и я покрийте с 
парче велпапе, като залепите двете с пластелин.
3. Конструкцията ни е готова и остава само да приготвим химикалката. Това се 
случва като промушим химикалката през дупката на последния пръстен, след 
което закрепваме с пластелин, така че да не се размества, когато химикалката 
е изправена. 
4. Накрая завъртаме 
химикалката върху велпапето 
между трите магнита. Въпреки 
че тя обикновено не би могла 
да се върти много време, при 
правилно изпълнение на опита 
магнитните сили би трябвало да 
са достатъчни за да я задържат 
изправена.
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НАБЛЮДЕНИЕ	
Това, което се забелязва е, че горната клечка бива издърпана надолу от 
въжето и иска да падне. В същото време средната клечка прилага сила 
нагоре, което позволява на цялата конструкция да бъде стабилна и да не 
падне.

ВАЖНИ	ДУМИ	
◊ Rotation (Въртеливо 
движение) - движение, 
при което траекторията 
на дадено тяло е 
окръжност. При 
въртеливото движение 
важна е оста на 
въртене, разстоянието 
до него, както и 
скоростта на движение. 
◊ Ductility (Деформи-
руемост) - свойство на 
веществата да бъдат 
деформирани. Това 
означава, че лесно 
можем да променим 
формата им, като ги 
удължаваме, събираме и 
т.н.
Това свойство 
притежава и 
пластелина, което 
го прави удобен 
за закрепване 
на нестандартни 
конструкции.
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НАПРАВИ	ДЪЖД!

Пяна	за	бръснене
Пластмасов		буркан
Оцветител
ВодаМ
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ЗАЩО	ТОЧНО	ТОЗИ	ЕКСПЕРИМЕНТ?	
Чрез	този	експеримент	децата	ще	научат	повече	
за	времето	и	ще	има	възможност	да	създаде	
„дъждовен	облак“.

ЦЕЛ	НА	ЕКСПЕРИМЕНТА	
Експериментът има цел да научи децата на 
концепции от физиката като плътност.

СТЪПКА	ПО	СТЪПКА
1. Напълнете чаша с вода.
2. Добавете слой крем за бръснене.
3. Добавете няколко капки 
хранителен оцветител.
4. Насладете се на дъжда!

НАБЛЮДЕНИЕ	
Когато облакът стане твърде тежък, капките 
падат като дъжд! Обяснете на децата, че 
когато капките вода се натрупват в небето, 
гравитацията ги изтегля от облаците като 
дъжд, точно както в експеримента.

ВАЖНИ	ДУМИ	
◊ Density (Плътност) - характеристика на веществата, която обозначава какво 
количество вещество имаме за единица обем. Мерната единица е kg/m^3. 
Конкретно в този експеримент плътността определя кои вещества ще потънат 
във водата и кои ще останат да плават на повърхността. 
◊ Gravity (Гравитация) - една от четирите фундаментални сили, която обяснява 
привличане на телата, зависещо от масата им. Ние познаваме най-вече Земната 
гравитация, която привлича всички обекти към земната повърхност.
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