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Дишаща бутилка

Бутилка без дъно
Нормален балон
Балон, изрязан в долната част

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ?
В този експеримент учениците могат директно да наблюдават действията, 
които се извършват от белите дробове и диафрагмата по време на 
дишане. Експериментът е подходящ, защото е лесен за изпълнение, 
интересен, използва сравнително евтини материали и след направата му 
може многократно да бъде използван за демонстрация на биологичния 
процес дишане.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
Експериментът има за цел да покаже 
основните действия, които белите 
дробове и диафрагмата извършват 
по време на процеса дишане и да 
представи пренасянето на въздуха от 
околната среда в човешкия организъм 
и обратно.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Сглобяване на модела:
1. Направете възел на частта
на изрязания балон, която е
предназначена за връзване.
2. Разширете изрязания му
отдолу част и обвийте с него
долната част на бутилката.
3. Държейки нормалния
балон, го вкарайте вътре в
бутилката, без да го пускате.
4. Отворената му част
обвийте около гърлото на
бутилката.
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Тестване/Игра:
1. Хванете долната част на бутилката и балона около нея, както и
възелчето му.
2. Внимателно издърпайте възелчето, докато наблюдавате как
балонът в бутилката се изпълва с въздух и уголемява.
3. Отпуснете възелчето, връщайки го в изходно положение.
Забележете как въздухът в горния балон се изкарва и балонът се
смалява.
4. Пробвайте и обратното действие – да бутнете долния балон навътре
в бутилката. Попитайте учениците какво би станало с горния балон.

НАБЛЮДЕНИЕ
Когато долния балон е издърпан (диафрагмата – мускул, който се 
отпуска и съкращава), горния балон (белите дробове) се изпълва 
с въздух. Движението на балоните съвпада с дишането – когато 
вдишваме, ние се изпълваме с въздух точно като балона в бутилката. 
При издишване диафрагмата се съкращава, изпускайки целия въздух 
в белите дробове обратно в околната среда.

ВАЖНИ ДУМИ
◊ Lung (Бял дроб): Белият дроб е
важен орган и е част от дихателната
система, свързващ я с кръвоносната
система на дишащите въздух
животни. Разположени са точно
под гърдите. Когато човек вдишва,
въздух, изпълнен с кислород,
преминава в белите дробове. Когато
издишваме, въздух с въглероден
диоксид и водни пари напуска
организма. Много е важно да се
опазва здравето им, тъй като те са
жизнено необходими, за да може
човек правилно да приема кислород
и по този начин да е здрав и силен.
◊ Diaphragm (Диафрагма): Този
куполообразен мускул ни помага да
дишаме. Намира се между белите
дробове и стомаха. Ако някога сте
се чудили защо получавате хълцане,
то е защото диафрагмата се е
раздразнила и изтласква въздух по
особен начин.

PROJECT "EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM"  
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Магнитно преброяване 
на пътища

Бял лист
2 малки магнита
Боички

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
В този експеримент учениците ще използват цветни боички за 
извършването на стандартна задача по математика – преброяване на 
възможен брой пътища. Експериментът е подходящ, тъй като е интуитивен, 
използва палитра от бои и може лесно да демонстрира основна, но важна 
концепция при преброяването на възможни пътища.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
Експериментът има за цел да покаже как може да се 
преборят пътищата от един край до другия край на 
коридор от квадрати по два начина. Първият е да 
се оцветят пътищата директно – чрез оцветяване на 
всеки път с боички. Вторият, математическият, е да се 
отчетат наблюдения, които ще улеснят преброяването, 
използвайки логика и събиране на числа.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Оцветяване на пътищата с боички:
1. Нека децата да нарисуват следната конструкция (размер 4 на 3
квадратчета).
2. Целта на опита е да достигнем от долния ляв ъгъл до горния десен ъгъл,
предвижвайки се само надясно и нагоре.
3. Сложете малко боя на долния ляв ъгъл.
4. Поставете единия магнит върху боята и не го докосвайте директно с
ръка, за да не се изцапате.
5. Поставете другия магнит от долната част на листа, така че двата да се
привличат.
6. Плавно придвижете долния магнит (само в съседно горно или дясно
квадратче), като оставяте
следа от боичките по листа.
7. Като стигнете до горния
десен ъгъл, се върнете по
същия път назад и изчакайте
боята да изсъхне.
8. Повторете действията от
стъпка 3 до стъпка 7 няколко
пъти, като трябва да минете
по различен от досегашните
пътища (може да използвате
различни боички). След петото
повторение на този процес
обсъдете какво са установили
децата и дали нещо ги е
впечатлило.
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Тестване/Игра:
1. Започнете дискусията с опит за познаване от страна на учениците на
действителния броя на пътищата (той е 10).
2. За да обясните логиката, може да си послужите със следната диаграма:
3. Всяко число (без това в долното ляво квадратче) представлява броят
начини, по които може да се стигне до самото квадратчето, вървейки
надясно и нагоре. Ако е част от лявата стена, то квадратчето се достига
само отдолу (1 начин). Ако е част от долната стена, то квадратчето се
достига само отляво (отново 1 начин). Всички останали квадратчета (тези
в центъра например) може да достигнем както отдолу, така и отляво.
Затова числата, записани там са действителните сборове на числата
отдолу и отляво. Броят начини за достигане е равен на броя начини за
достигане на левия съсед плюс броя начини за достигане на долния съсед.

НАБЛЮДЕНИЕ 
Този експеримент показва, че не е нужно да правим повтарящите 
оцветяващи действия, за да открием начина за достигане на горното 
квадратче. Вместо това, използвайки само логика и прости математически 
операции (събиране), можем да изведем тази бройка далеч по-лесно.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Count (Броене): В математиката броенето е действие, при което се
определя общия брой на дадени елементи. В случая на този експеримент
ние преброихме броя пътища, по които можем да минем от долното ляво
до горното дясно квадратче, движейки се само наляво и нагоре. При
първата част – тази, в която използвахме боички – брояхме директно
пътищата едно по едно. При обяснението за достигане на броя пътища по
математическия
начин обаче ние
използвахме
наготово
предишна
информация
(броят начини
за достигане
до лявото и
долното съседно
квадратче) и ги
събрахме. По
този начин се
освобождаваме
от това да броим
пътищата едно
по едно, което ни
спестява доста
време.
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Експлодиращ таралеж

Балон
Препарат за съдове
Дървено шишче

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Самата концепция за преминаване на дървеното шишче през балона 
би се сторила доста интригуваща, имайки се предвид, че балонът е 
податлив на всякакви външни условия. По този начин едновременно 
стимулираме интереса на учениците и им показваме какви са 
основните принципи на структурата на градивни частици на балона.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА
Целта на експеримента е да се 
демонстрира полимерната структура 
на балона, а пробиването с 
намазания с препарат шиш показва 
еластичността на тази верига.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Основен пробив:

1. Надуйте балона и го
завържете.

2. Нанесете малко от
препарата за съдове по

дървения шиш.
3. Съвсем
внимателно
пробийте най-
горната  или най-
долната част на 
балона с шиша и 
продължавайте 
да пробивате, 
докато не 

изкарате 
шиша през 
другия край. 

М
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“Таралеж”:
1. Продължавайте да пробивате шишчета по начина от Стъпка 1,
докато шишчетата не свършат или балонът не “експлодира”. Може
да разпределите децата по отбори, като отборът, който прекара
най-много шишчета през балон, без да се спука, печели.

НАБЛЮДЕНИЕ 
Балонът се състои от молекулни вериги, наречени полимери. Балонът 
съдържат еластични полимери, които му позволяват да се разтегне. 
Поставянето на препарата за съдове върху шишчето намалява 
достатъчно повърхностно напрежение върху балона, за да позволи 
на шишчето да пробие по-малко опънатите му краища. Полимерните 
вериги се затварят около шиша, като по този начин въздухът от 
балона не може да излезе навън и балонът не се спуква. Но ако се 
опитате да го пробиете твърде бързо или на грешното място, той ще 
“експлодира”.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Polymer (Полимер): Полимерът е молекула,
направена от съединението на много малки
молекули, наречени мономери. Думата “полимер”
може да бъде разбита на “поли” (което означава
“много” на гръцки) и “мер” (което означава
“единица”). Това показва как химичният състав
на полимера се състои от много по-малки
единици (мономери), свързани заедно в по-
голяма молекула. Други примери
за материали, изградени от
полимери са хартията
в тетрадките на
учениците, лепилата,
изолацията на
прозореца, водо-
и огнезащитни
материали.

PROJECT "EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM"  
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Бутилка
Сода бикарбонат
Оцетна киселина

Сламка
Ластик

Тоалетна хартия
Вода

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Знаехте ли, че можете да направите пожарогасител, използващ 
химически реакции за създаване на въглероден диоксид, който се 
използва за погасяването на големи пожари? И то само с домашни 
материали? Нека да видим как работят пожарогасителите и с това да 
разберем какво за химичните реакции и какви за знаците за тяхното 
протичане!
Единственото, което ще Ви трябва е наблюдение от възрастен и 
интерес към света!

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Експериментът има за цел да покаже 
нагледно маркерите за химични реакции 
и да обясни нагледно защо въглеродният 
диоксид се използва за гасене на пожари. 
Същевременно така децата ще създадат и 
работеща играчка с ръцете си, която има 
и практически приложения.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Забъркване на разтвора: 
1. Изсипете оцетната киселина в шишето и долейте вода докато не
останат 6-7 сантиметра, за да има място за торбичката със содата за
хляб.

Създаване на пожарогасителя:
1. Изсипете в тоалетната хартия содата бикарбонат много внимателно.
2. Завържете го с ластика.
3. Поставете възела, така че да е защипан от капачката и се уверете,
че хартията не докосва водата - иначе магията на химията ще започне
да работи предварително!
4. Промушете сламката през капачката, за да осигурите плавен поток,
при изстрелване на струята.

Игра:
1. Обърнете шишето надолу с главата, докато задържате отвора на
сламката. Ще забележите издигането на балончета въглероден диоксид
- символ, че реакцията е протекла.
2. Изправете шишето хоризонтално. Време е за гасене на пожари!
Ако усетите на вкус водата ще Ви се стори сладка, а ако стреляте по
запалени предмети - ще ги изгаси за миг от изстрела на струята.

М
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Домашен пожарогасител
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НАБЛЮДЕНИЕ 
В този експеримент направихме химическа реакция. Направихме 
въглероден диоксид, който е безцветен и по-тежък от въздуха, 
но много разтворим във вода. Както знаете, огънят има нужда от 
кислород и “гориво”, за да гори. Ако махнем едно от двете, пламъкът 
ще изчезне. Поставяйки въглеродният диоксид върху пламъка, газът 
заменя кислорода. Това кара пламъкът да затихне - няма кислород, 
който да поддържа горенето.

Експериментирайте! Пробвайте да сложите различни количества от 
оцет и сода за хляб от дадените тук. Натиснете по силно бутилката, 
променете дължината на слаката извън бутилката и вижте как се 
променя дължината на обсега на нашата джаджа!

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Химична реакция: Химичната реакция е процес, който води
до химична трансформация на едни химични вещества в други
вещества, най-често различни по състав и строеж от изходните
(първоначалните). В нея участват градивните частици на веществата
(по-малките частици, от които е съставено даденото вещество),
които само се прегрупират. Веществата, които се получават при
превръщането, се наричат продукти на реакцията, а тези, от които
са се получили – изходни вещества. Реакциите се влияят от промяна
на външните условия като налягане и температура. Протичането на
една химична реакция обаче зависи преди всичко от природата на
веществата, които участват в нея. Ако две вещества не притежават
свойството да реагират помежду си, при каквито и условия да бъдат
поставени, между тях няма да протече химична реакция.
◊ Признак за протичането на химична реакция: За протичането на
една химична реакция се съди по външните промени на веществата.
Тези външни промени се наричат признаци. Протичането на много
химични реакции може да се установи по промяната на цвета на
веществата, отделянето на утайка или газ, или промяна в текстурата,
както в нашия експеримент. Желирането на сместа в случая ни
показа, че между лепилото и разтвора на боракс е протекла химична
реакция.
◊ Горене: Горене или изгаряне е процес, при който се излъчва
енергия под формата на топлина и светлина. За да се поддържа то, е
нужно пламъкът да се подхранва от кислород и гориво. При липса и
на едно от двете условия, горенето спира.

PROJECT "EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM"  
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Осем клечки за сладолед 
Тиксо
Пистолет за лепило
Конец

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Този експеримент е изключително интересен, защото при него учениците 
наблюдават феномен, който на пръв поглед изглежда като магически 
фокус. Освен това експериментът е подходящ, защото е лесен за 
изпълнение, със сравнително евтини материали и след направата му може 
да бъде използван за игра.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Експериментът демонстрира основен 
принцип на физиката, при който 
структура, съставена от взаимно 
уравновесяващи се елементи на 
опън и натиск, създава усещането за 
левитация.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Сглобяване на модела:
1. Залепете две по две краищата на три от клечките
еднин за друг с топло лепило, така че да образуват
триъгълник. Направете два такива триъгълника.
2. Закрепете с лепило четвърта клечка за средата
на някоя от страните на единия триъгълник, така че да
стърчи нагоре и към вътрешната част на триъгълника.
3. Закрепете с лепило четвърта клечка за някоя
от средите на страните на другия триъгълник, така че и тя да стърчи нагоре
и към вътрешната му част.
4. Завържете с равни парчета конец два по два върховете на
триъгълниците, така че допълнителните клечки да сочат една към друга, но
да се разминават.
5. Завържете с по-късо парче конец върховете на допълнителните клечки
един за друг.
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Левитираща маса
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Тестване/Игра:
Поставете едната част на масата върху хоризонтална повърхност, а 
другата - в изправено положение над нея. Наблюдавайте как горната 
част “левитира във въздуха”! Изпробвайте каква тежест можете да 
балансирате върху нея, преди да се преобърне.

НАБЛЮДЕНИЕ 
Масата не може да падне директно надолу, защото опънатото средно въже 
я дърпа нагоре. В същото време масата не може да се преобърне към 
никоя от страните на триъгълника. За да се преобърне, някой от върховете 
трябва първоначално да тръгне нагоре, но трите дълги въжета опъват 
всеки от върховете надолу.
При прилагане на достатъчно сила в някоя посока масата все пак може 
да се преобърне. Но при прилагане на сила, съсредоточена в центъра на 
триъгълника, масата ще стои изправена. Затова интересен начин за игра 
е децата да се състезават кой може да балансира най-голямо тегло върху 
масата, без да я преобърне.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Balance (Баланс):
Балансът е в основата на
този експеримент. Важно
е децата да разберат как
различните сили могат да
се уравновесят и как без
баланс масата просто ще
се преобърне.
◊ Tension (Опън):
Силите на опън са
другата основна
част. Експериментът
демонстрира как силите
на опън действат и в двата
края на опъната нишка
и как нишките опъват
телата, вързани за тях,
както нагоре, така и
надолу.

PROJECT "EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM"  
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Самозадвижващ се 
фонтан

Tри предварително подготвени бутилки 
Четири сламки
Пистолет за лепило

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Механизмът, използван в този експеримент, известен 
още като “фонтана на Херон”, е изобретен още през 
1-ви век сл. Хр. Той демонстрира основни принципи на
физиката, свързани с механиката на течностите и газовете.
Експериментът е подходящ, защото е интересен, лесен за
изпълнение и използва евтини материали.

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Целта на експеримента е по 
интересен начин да запознае 
децата с принципите на 
хидравликата и пневматиката, 
използвани в най-различни 
машини в днешно време.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Сглобяване на модела:
1. Разполагате с две цели бутилки и една отрязана, като
на дъното на една от целите бутилки, както и на всяка от
капачките, има две дупки. Бутилката със здраво дъно ще стои
най-отдолу на фонтана, тази с дупките ще бъде по средата, с
капачката надолу, а отрязаната бутилка ще стои най-отгоре,
отново с капачката надолу.
2. Вземете две от сламките и ги съединете една с друга, като
ги уплътните хубаво с лепило. Така получавате една дълга
сламка, която трябва да стига от дъното на най-долната
бутилка до най-горната.
3. Отвъртете капачките на долните две бутилки и промушете
дългата сламка последователно през всяка от тях. Промушете
още една сламка по същия начин, така че да стига от горната
част на долната бутилка до горната част на горната бутилка.
Уплътнете дупките хубаво с лепило, защото е важно през тях
да не излиза въздух или вода.
4. Завийте капачките отново на бутилките. Дългата сламка
трябва да излиза през една от дупките на дъното на средната
бутилка.
5. Промушете една последна сламка през втората дупка
на дъното на средната бутилка, така че да стига почти до
капачката. Отново уплътнете дупките с лепило.
6. Добавете третата бутилка, като промушите двете стърчащи
сламки от втората през капачката и уплътните дупките.

М
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Тестване/Игра:
1. Започнете да наливате вода в горната бутилка. Тя ще
се стича в най-долната през дългата сламка.
2. Когато долната бутилка почти се напълни, спрете и
обърнете бутилките заедно наобратно. Водата ще се стече
в средната бутилка.
3. Сега върнете фонтана в първоначалното му положение,
сипете още малко вода в горната бутилка и наблюдавайте!
4. Фонтанът ще тече, докато водата не се върне отново
в най-долната бутилка. За да го пуснете отново, просто
повторете стъпки 2 и 3.

НАБЛЮДЕНИЕ 
Фонтанът се задвижва по следния начин:
Първо по дългата сламка се стича вода от най-горната до 
най-долната бутилка. Това обаче запълва най-долната 
бутилка и оставя по-малко място за въздуха в нея. Водата 
избутва въздуха от бутилката нагоре по средната сламка. 
Така обаче той създава високо налягане в средната 
бутилка, което го кара да избута водата от нея нагоре по 
най-горната сламка. От там тя влиза отново в най-горната 
бутилка и действието се повтаря.
Докато фонтанът тече, водата от средната бутилка се 
стича в най-долната. Фонтанът ще спре, когато настъпи 
едно от следните две неща: 1) Нивото на водата в най-
долната бутилка ще достигне средната сламка и тя повече 
няма да пренася въздух към средната бутилка. 2) Нивото 
на водата в средната бутилка ще падне под най-горната 
сламка и тя повече няма да може да пренася вода нагоре.

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Pressure  (Налягане): Налягането е основният принцип,
по който работи този механизъм, а също така и важна
величина във физиката. От една страна, въздухът в
бутилките създава налягане, което избутва вода нагоре
по най-горната сламка. От друга страна, водата също
създава налягане. Водата в дългата сламка, заедно с тази
в най-горната бутилка, създават налягане на дъното на
най-долната бутилка. То е по-силно от това на въздуха и
затова го избутва нагоре.

PROJECT "EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM"  
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Домашен сеизмограф

Картонена кутия без капак
Пластмасова чаша

Флумастер
Конец
Тиксо

Хартия
Памук

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
Учените изследват земетресенията, за да можем да ги разбираме по 
добре и дори да ги предвиждаме. В този експеримент децата ще се 
запознаят по интересен начин с един от основните уреди, използвани 
при изследването на земетресения - сеизмографа. 

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Целта на експеримента е децата 
да се запознаят с устройството на 
сеизмографа, както и да построят свой 
собствен вариант на уреда. Така те 
ще могат да разберат как се засичат 
земетресенията и как се измерва 
тяхната сила.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Сглобяване на модела:
1. Отстрани на кутията ще има два разреза. Поставете я така, че
отворите да са от долната страна, а капакът да сочи към вас. Това ще
бъде основата на сеизмографа.
2. Закрепете с тиксо две равни парчета конец за горната част на
кутията и за тях закрепете пластмасовата чаша, така че тя да виси
малко над дъното на кутията.
3. Внимателно продупчете дъното на чашата и поставете в дупката
флумастера, така че леко да докосва дъното на кутията.
4. Напълнете чашата около флумастера с памук, така че флумастерът
да стои изправен.
5. Вземете лист хартия и го сгънете наполовина, след това го сгънете
наполовина пак, така че да получите дълга и тънка лента. Разгънете
листа и го скъсайте на местата, на които го бяхте сгънали, така че да
получите четири отделни ленти.
6. Залепете с тиксо лентите една за друга, така че да получите
една много дълга лента. Върху нея ще получавате резултатите от
сеизмографа.
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Тестване/Игра:
1. Промушете лентата последователно през двата разреза в долния
край на кутията, така че флумастера да я допира.
2. Започнете бавно да издърпвате лентата от единия край.
3. От време на време разклащайте кутията напред-назад с различна
сила. Наблюдавайте следите, които флумастерът оставя върху хартията.

НАБЛЮДЕНИЕ 
Виждаме, че докато кутията не се клати, флумастерът оставя права 
линия върху хартията. Когато обаче тя се клати, линията се начупва. 
Колкото по-силно се клати кутията, толкова по-начупена е линията. 
По същия начин истинските сеизмографи, използвани от учените, 
показват права линия при нормални условия и начупена в случай на 
трус.

PROJECT "EMPOWERING COMMUNITIES THROUGH STEM"  
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Холограма

Прозрачен лист
Тиксо
Шаблон

ЗАЩО ТОЧНО ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ? 
В този експеримент учениците се запознават със свойството на 
светлината да се пречупва по изключително интересен начин. 
Експериментът не отнема много  време, а е впечатлителен и 
запознава децата с причината да виждат срета околко тях и как 
чрез манипулирането на сретлината могат да наблюдават интересни 

ЦЕЛ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 
Експериментът има за цел да покаже 
холограма на децата и да ги научи 
на няколко полезни концепции, 
които децата да запомнят по лесен и 
практичен начин чрез създаването й.

СТЪПКА ПО СТЪПКА
Сглобяване на модела:

1. Върху пластмасовия
лист очертайте

шаблона.
2. Изрежете

начертаната
фигура по
черните линий
3. Сгънете

по сините 
пунктирани 

линии.
4. Залепете двата

края с токсо, така 
че да се получи 

пирамида с дупка на 
върха. 
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Тестване/Игра:
1. Потърсете в YouTube “Hologram video”
2. Харесайте си видео и го пуснете.
3. Намерете сенчесто място или направете сянка с тетрадка.
4. Поставете пирамидата с по-тясната страна надолу в средата на
телефона докато видеото тече.
5. Опитайете да минете с химикал през холограмата, попитайте
децата какво се случва и защо.

НАБЛЮДЕНИЕ 
Четирите изображения във видеото са идентични. Когато светлината 
от всяко от тях се пречупи от съответната страна на пирамидата те се 
събират в средата и образуват 3D илюзия. Левитиращото изображение 
изглежда истинско, но е образувано от пречупена светлина. Тъй като 
то не е материално, химикала може да мине през него.  

ВАЖНИ ДУМИ 
◊ Light(Светлина): Думата „Светлина“ е физично явление,
благодарение на което можем да виждаме света около нас.
◊ Refraction(Пречупване) Думата „пречупване“ е физично понятие
и се използва, за да се опише свойството на сетлината да променя
скоростта си спрямо средата, в която преминава.
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