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Тази книга предлага експерименти, които 
можете да направите у дома. Всеки опит 
е придружен от прости указания, които ви 
показват какво да правите стъпка по стъпка, 
както и от кратко и ясно обяснение на 
явленията и закономерностите, които 
обуславят получените резултати.
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В тези полета са обяснени 
резултатите от опитите 
и научното им основание.

Експериментирайте с хартиени 
самолетчета (стр. 6).
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Настържете обелена 
глава лук в купичка. По-
топете четката в сока 
и напишете името си 
върху бял лист хартия. 
Оставете да изсъхне. 
Затоплете листа, както 
в опити 80 и 81.
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1. Нарисувайте 
котка с молив върху 
бял лист хартия. 
Добавете опашката 
с потопена в мляко 
четка. Оставете 
да изсъхне.
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2. Помолете 
приятелите си да 
познаят къде е 
опашката. Можете 
да отбележите 
предположенията им 
с инициалите им.

3. Загрейте фурната 
до 150°С и внима-
телно „запечете“ 
листа за 10 минути, 
за да разкриете 
истинското 
местоположение 
на опашката.

   

84

  , 
   

   
  

,  
  

.

  
   

   
 -

,  
  

 , 
   

  
 .

1. С моливи начертайте 
карта за скрито 
съкровище. (Можете 
да я „състарите“, като 
поразкъсате краищата 
и ги намажете със 
студен чай.)

2. Смесете в 
бурканче една 
чаена лъжичка сода 
бикарбонат с една 
супена лъжица вода и 
хубаво разбъркайте. 
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1. Нарисувайте 
нещо с разтворена-
та сода бикарбонат 
от опит 84. Оста-
вете го да изсъхне.

На стр. 90 ще 
намерите и друг 
опит с червено 
зеле. 
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1. Изстискайте един 
лимон. Потопете 
четката в сока и на-
рисувайте нещо върху 
бял лист хартия. Ос-
тавете да изсъхне.

1. Нарисувайте още 
нещо с лимоновия сок 
и го оставете да 
изсъхне. Внимателно 
изгладете листа с 
ютия, докато карти-
ната не покафенее.

2. Загрейте 
фурната до 150°С 
и внимателно 
„запечете“ листа 
за 10 минути. 
Какво се случва?

2. Можете да загрее-
те листа и със сешо-
ар, да го поднесете 
под лампа или да го 
сложите върху ради-
атор. Това обаче ще 
отнеме повече време.
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Ютията да е на 
най-ниската степен 

и с изключена пара. Нека 
възрастен да ви помогне.

Не за-
грявайте 

преко-
мерно 
листа.

Сложете ръкавици!

Сложете ръкавици!

Загрейте фурната до 
150°C и използвайте 
кухненски ръкавици.

4. Помолете 
приятелите си да 
отгатнат къде е 
скрито съкровището. 
Сложете картата 
за 10 минути в 
загрятата фурна. 

3. Нарисувайте 
кръстче със сместа 
от бурканчето, за 
да отбележите 
местоположението 
на съкровището. 
Оставете да изсъхне.

4. Боядисайте 
листа с 
оцветената 
вода от зелето. 
Какво се получи?

3. Налейте кипнала 
вода  върху зелето 
и го оставете да 
престои 10 минути.

2. Внимателно 
накълцайте малко 
червено зеле и го 
изсипете в купа.

Всеки опит 
има номер.

Ще намерите разнообразни 
експерименти – от 
опити със статично 
електричество до изненади 
с невидимо мастило.

В опитите се използват 
подръчни средства 
и материали като 
пластмасови шишета, 
картонени кутии, хартия, 
химикалки, въженца...

Не се притеснявайте, ако неви-
наги се получава точно както 
очаквате: някои от най-значи-
мите открития в науката са 
направени случайно.

Предупредителните 
знаци показват кога 
трябва да бъдете 
особено внимателни.
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Сравнете различните 
форми на парашутите 
(стр. 126).
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Вижте как се боядисват 
листа от растения 
(стр. 125).

Със зелева вода намерете 
киселини (стр. 90).

Научете повече 
за живота в 
дивата природа 
(стр. 56).Пробвайте да 

уравновесите 
закачалка 
с различни 
предмети 
(стр. 12).
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Вържете дълга връв 
за дръжките на тънка 
пластмасова торбичка. 
Хванете другия край на връвта 
и се затичайте 
с торбичката 
зад себе си. 

 

   
 

Отрежете дъното на хартиена 
торба. Направете ленти от 
салфетки и ги залепете по 
ръбовете на среза.
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2. Наложете рамката върху 
пластмасова торбичка. 
Начертайте ромб и го 
изрежете, а след това го 
залепете за върховете на 
пръчките.

4. Прекарайте края на 
дълга връв през дупчицата 
и го вържете за рамката. 
Изнесете хвърчилото навън 
и го изпробвайте.

1. Направете кръст от две 
леки дървени пръчки и ги 
залепете с подходящо лепило. 
За по-голяма здравина ги 
вържете и с конец.

Поставете втората 
пръчка на около една трета 
от дължината на първата.

Пробийте 
дупка 
ето 
тук.

Залепете 
с тиксо.

3. Обърнете хвърчилото 
и с подострен молив 
пробийте дупка във 
фолиото на мястото, 
в което се кръстосват 
пръчките.

Вържете дълга връв за дръжките 
и се затичайте, като теглите 
връвта след себе си.

На съседната страница 
ще намерите съвети 
за управлението на 
хвърчилата. 
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ленти от 
салфетки

ленти от 
вестници
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Нужно ви е открито 
пространство с лек вятър.

Опитайте да направите същото 
хвърчило като в опит 49, но от 
хартия. Хвърчилата се правят 
от всякакви материали, стига да 
са леки и достатъчно здрави, за 
да не се разкъсат от вятъра.

 
Направете дълга опашка 
с ленти от вестници или 
салфетки, залепени една за друга. 
Залепете опашката на долния 
край на хвърчилото от опит 49.  
Променя ли се начинът му на 
летене?
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подемна 
сила
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1. Вземете ренде 
и върху широк съд 
с вода внимателно 
настържете по 
малко от тебешири 
в различен цвят.

2. С пръчица 
разстелете праха, 
за да размесите 
леко цветовете.

3. Положете лист 
хартия върху 
водата, изчакайте 
няколко секунди 
и го вдигнете. 
Оставете го да 
изсъхне.

тебеширено 
олио върху лист 

ренде

Пазете 
пръстите! Пазете пръстите си!

2. С лъжичката 
накапете от 
тебеширеното 
олио върху широк 
съд с вода. 

3. С тънка пръчица 
разбъркайте лекичко 
само повърхностния 
слой.

4. Положете 
лист хартия на 
повърхността 
на водата, после 
го вдигнете и го 
оставете да изсъхне.
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1. Внимателно 
настържете малко 
тебешир в чинийка. 
Добавете една чаена 
лъжичка олио и добре 
разбъркайте сместа.

тебеширен 
прах върху лист
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капки олио върху 
тебешир, прехвърлени 
върху лист
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отпечатък 
от пяна за 
бръснене 

   
Внимателно настържете тебешир върху 
широк съд с вода, докато на водната 
повърхност се образува тънък слой 
тебеширен прах. Капнете върху него 
няколко капки олио и изчакайте една 
минута. После допрете лист върху водата, 
вдигнете го и го оставете да изсъхне.

    
Покрийте дъното на широк съд с пласт 
пяна за бръснене, а после вземете четка 
и го напръскайте с боички (няма значение 
какви). Разбъркайте леко с тънка пръчица, 
а след това върху цветната смес положете 
лист хартия. Вдигнете листа и остържете 
пяната с парченце картон, за да се покаже 
рисунката.
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2. Внимателно 
прекарайте тънка 
пръчица през лака, 
за да нарисувате 
сърчице. Допрете 
лист хартия до 
повърхността 
и го вдигнете. 

1. Налейте малко 
вода в купичка и 
добавете няколко 
капки лак за 
нокти с различни 
цветове.

рисунка с лак 
върху вода
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