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ǵȞȈȞȔȊȄȑȌȉ

ǫȄ ȎȑȌȇȄȖȄ

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.
Всеки опит
има номер.

В тези полета са обяснени
резултатите от опитите
и научното им основание.

ǱȉȆȌȈȌȐȒ ȐȄȕȖȌȏȒ

84 ǮȄȔȖȄȖȄ ȑȄ ȕȞȎȔȒȆȌȝȉȖȒ

ǴȄȋȅȉȔȉȖȉ ȎȄȎ ȈȄ ȑȄȓȌȜȉȖȉ ȕȞȒȅȝȉȑȌȉ Ȍ ȈȄ ȑȄȔȌȕȗȆȄȖȉ ȎȄȔȖȌȑȄ
ȕ ȑȉȆȌȈȌȐȒ ȐȄȕȖȌȏȒ Ȍ ȎȄȎ ȕȏȉȈ ȖȒȆȄ ȈȄ ȇȌ ȓȔȒȣȆȌȖȉ.
80 ǰȄȕȖȌȏȒ ȕ ȏȌȐȒȑȒȆ ȕȒȎ
1. Изстискайте един
лимон. Потопете
четката в сока и нарисувайте нещо върху
бял лист хартия. Оставете да изсъхне.

ǥȒȣ, ȒȏȌȒ Ȍ ȆȒȈȄ
ǹȄȔȖȌȉȑȌ ȕȄȐȒȏȉȖțȉȖȄ
ǹȄȔȖȌȣ, ȈȞȔȆȒ Ȍ ȆȒȈȄ
ǳȉȑȏȌȆȌ ȐȉșȗȔțȉȖȄ
ǯȢȏȎȌ
ǲȓȌȖȌ ȕ ȖȔȌȉȑȉ
ǫȔȌȖȉȏȑȌ ȌȋȐȄȐȌ
ǶȒȓȣȝ ȕȉ ȏȉȈ
ǹȆȞȔțȌȏȄ
ǹȒȈȉȝȌ ȓȒ ȆȒȈȄ
ǶȒȓȉȑȉ
ǮȄȎ ȔȄȕȖȄȖ ȔȄȕȖȉȑȌȣȖȄ
ǰȄȣ
ǵȒȏȑȌ ȎȔȌȕȖȄȏȌ
ǱȉȆȌȈȌȐȒ ȐȄȕȖȌȏȒ
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1. С моливи начертайте
карта за скрито
съкровище. (Можете
да я „състарите“, като
поразкъсате краищата
и ги намажете със
студен чай.)

ǵȒȎ ȒȖ ȏȗȎ

Настържете обелена
глава лук в купичка. Потопете четката в сока
и напишете името си
върху бял лист хартия.
Оставете да изсъхне.
Затоплете листа, както
в опити 80 и 81.

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

2. Смесете в
бурканче една
чаена лъжичка сода
бикарбонат с една
супена лъжица вода и
хубаво разбъркайте.

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

Загрейте фурната до
150°C и използвайте
кухненски ръкавици.

ǳȔȌ ȋȄȇȔȣȆȄȑȉ ȕȒȎȞȖ ȒȖ ȏȗȎ ȓȒȎȄȘȉȑȣȆȄ,
ȕȞȝȒ ȎȄȖȒ ȏȌȐȒȑȒȆȌȣ ȕȒȎ.
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Сложете ръкавици!

ǮȞȈȉ ȉ ȒȓȄȜȎȄȖȄ
ȑȄ ȎȒȖȎȄȖȄ?

ǮȒȇȄȖȒ ȌȋȕȞșȑȉ, ȏȌȐȒȑȒȆȌȣȖ ȕȒȎ ȌȋȇȏȉȊȈȄ ȑȉȆȌȈȌȐ.
ǱȒ ȓȔȌ ȋȄȇȔȣȆȄȑȉ ȖȒȍ ȔȉȄȇȌȔȄ ȕ ȎȌȕȏȒȔȒȈȄ ȆȞȆ
ȆȞȋȈȗșȄ Ȍ ȈȒȅȌȆȄ ȎȄȘȣȆ ȚȆȣȖ. ǵ ȆȔȉȐȉȖȒ ȑȄȓȌȕȄȑȒȖȒ
ȕ ȏȌȐȒȑȒȆ ȕȒȎ ȖȄȎȄ ȌȏȌ ȌȑȄțȉ ȝȉ ȔȉȄȇȌȔȄ ȕ ȆȞȋȈȗșȄ
Ȍ ȝȉ ȓȒȖȞȐȑȉȉ, ȑȒ ȋȄȇȔȣȆȄȑȉȖȒ ȗȕȎȒȔȣȆȄ ȖȒȋȌ ȓȔȒȚȉȕ.

1. Нарисувайте
котка с молив върху
бял лист хартия.
Добавете опашката
с потопена в мляко
четка. Оставете
да изсъхне.

81 ǯȌȐȒȑȒȆ ȕȒȎ Ȍ ȢȖȌȣ

2. Помолете
приятелите си да
познаят къде е
опашката. Можете
да отбележите
предположенията им
с инициалите им.

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

2. Можете да загреете листа и със сешоар, да го поднесете
под лампа или да го
сложите върху радиатор. Това обаче ще
отнеме повече време.

Ютията да е на
най-ниската степен
и с изключена пара. Нека
възрастен да ви помогне.

Не загрявайте
прекомерно
листа.

ǵȏȉȈ ȎȄȖȒ ȌȋȕȞșȑȄȖ,
ȕȏȉȈȌȖȉ ȒȖ ȆȒȈȑȌȣ
ȔȄȋȖȆȒȔ ȑȄ ȕȒȈȄȖȄ
ȅȌȎȄȔȅȒȑȄȖ ȕȄ
ȑȉȆȌȈȌȐȌ, ȑȒ
ȓȔȌ ȋȄȇȔȣȆȄȑȉ
ȓȒȎȄȘȉȑȣȆȄȖ.
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3. Загрейте фурната
до 150°С и внимателно „запечете“
листа за 10 минути,
за да разкриете
истинското
местоположение
на опашката.

ǴȉȄȎȚȌȣ ȕ țȉȔȆȉȑȒ ȋȉȏȉ

1. Нарисувайте
2. Внимателно
нещо с разтворена- накълцайте малко
та сода бикарбонат червено зеле и го
от опит 84. Оста- изсипете в купа.
вете го да изсъхне.

3. Налейте кипнала 4. Боядисайте
вода върху зелето листа с
оцветената
и го оставете да
престои 10 минути. вода от зелето.
Какво се получи?

Сложете ръкавици!

ǬȋȕȞșȑȄȏȒȖȒ ȐȏȣȎȒ ȉ ȓȔȒȋȔȄțȑȒ – ȎȄȖȒ ȏȌȐȒȑȒȆȌȣ
ȕȒȎ, ȑȒ ȕȖȄȆȄ ȎȄȘȣȆȒ, ȎȒȇȄȖȒ ȕȉ ȋȄȇȔȉȉ ȈȒȕȖȄȖȞțȑȒ,
ȋȄ ȈȄ ȔȉȄȇȌȔȄ ȕ ȎȌȕȏȒȔȒȈȄ ȆȞȆ ȆȞȋȈȗșȄ.

ǽȒȐ ȏȌȕȖȞȖ ȕȉ ȋȄȖȒȓȏȌ ȈȒȕȖȄȖȞțȑȒ, ȏȌȐȒȑȒȆȌȣȖ
ȕȒȎ ȝȉ ȔȉȄȇȌȔȄ ȕ ȎȌȕȏȒȔȒȈȄ ȆȞȆ ȆȞȋȈȗșȄ Ȍ ȝȉ
ȓȒȖȞȐȑȉȉ.

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

На стр. 90 ще
намерите и друг
опит с червено
зеле.

32

Предупредителните
знаци показват кога
трябва да бъдете
особено внимателни.

ǮȒȇȄȖȒ ȕȒȎȞȖ
ȒȖ ȋȉȏȉȖȒ Ȇȏȉȋȉ
Ȇ ȎȒȑȖȄȎȖ ȕȞȕ
ȕȒȈȄȖȄ ȅȌȎȄȔȅȒȑȄȖ, ȐȉȊȈȗ
ȈȆȉȖȉ ȆȉȝȉȕȖȆȄ
ȓȔȒȖȌțȄ ȔȉȄȎȚȌȣ,
Ȇ ȔȉȋȗȏȖȄȖ ȑȄ
ȎȒȣȖȒ ȔȌȕȗȑȎȄȖȄ
ȕȖȄȆȄ ȋȉȏȉȑȄ.
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Не се притеснявайте, ако невинаги се получава точно както
очаквате: някои от най-значимите открития в науката са
направени случайно.

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

Сравнете различните
форми на парашутите
(стр. 126).

ǵȌȏȄȖȄ ȑȄ ȆȣȖȞȔȄ
ǴȄȋȈȉȏȣȑȉ ȑȄ ȐȄȕȖȌȏȄ
ǳȏȒȈȒȆȉ Ȍ ȓȏȒȈȒȆȌ ȕȒȎȒȆȉ
ǦȉȖȔȒȓȒȎȄȋȄȖȉȏȌ
ǯȌȕȖȄ Ȍ ȎȒȔȄ
ǵȌȏȑȌ ȋȆȗȚȌ
ǵȆȉȖȏȌȑȄ Ȍ ȈȞȇȄ
ǲȖȓȉțȄȖȞȚȌ ȒȖ ȓȔȞȕȖȌ
ǱȉȓȒȋȑȄȖȌȖȉ ȅȒȌ
ǨȄ ȑȄȓȔȄȆȌȐ ȈȞȊȈ!
ǵȌȏȄȖȄ ȑȄ ȆȞȋȈȗșȄ
ǼȒȗ ȕȞȕ ȕȉȑȎȌ
ǱȄȗȎȄ Ȇ ȎȗșȑȣȖȄ
ǴȄȆȑȒȆȉȕȌȉ
ǨȆȌȊȉȝȌ ȕȉ ȒȅȔȄȋȌ
ǲȓȌȖȌ ȕ ȎȌȕȉȏȌȑȌ Ȍ ȒȕȑȒȆȌ
ǻȒȆȉȜȎȌȖȉ ȕȉȖȌȆȄ
ǵȌȏȄȖȄ ȑȄ ȆȞȔȖȉȑȉȖȒ

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94

ǴȉȘȏȉȎȕȌ Ȍ ȔȉȄȎȚȌȌ
ǳȔȉțȗȓȆȄȑȉ ȑȄ ȕȆȉȖȏȌȑȄȖȄ
ǳȏȄȆȄ ȌȏȌ ȓȒȖȞȆȄ?
ǳȔȒȕȖȌ ȐȉșȄȑȌȋȐȌ
ǲȖȔȄȊȉȑȌȣ
Със зелева вода намерете
киселини (стр. 90).

ǵȄȓȗȑȉȑȌ ȐȉșȗȔțȉȖȄ
Ǧ ȈȆȌȊȉȑȌȉ
ǹȌȈȔȒȘȒȅȑȒȕȖ
ǮȄȖȄȓȗȏȖȌ
ǵȌȏȄȖȄ ȑȄ ȆȒȈȄȖȄ
ǹȄȔȖȌȉȑȌ șȉȏȌȎȒȓȖȉȔȌ
ǵȖȄȖȌțȑȒ ȉȏȉȎȖȔȌțȉȕȖȆȒ
ǨȣȕȑȄ Ȍ ȏȣȆȄ ȔȞȎȄ
ǮȔȌȕȖȄȏȌ
ǮȄȎ „ȓȌȣȖ” ȔȄȕȖȉȑȌȣȖȄ?
ǳȄȔȄȜȗȖȌ
Ǥȋȅȗțȉȑ ȓȒȎȄȋȄȏȉȚ

Експериментирайте с хартиени
самолетчета (стр. 6).

ǲȓȌȖȌ ȕȞȕ ȋȆȗȎ
ǴȉȚȌȎȏȌȔȄȑȄ șȄȔȖȌȣ
Ǧ ȓȒȎȒȍ Ȍ ȈȆȌȊȉȑȌȉ
ǤȖȐȒȕȘȉȔȑȒ ȑȄȏȣȇȄȑȉ
ǳȒȆȞȔșȑȒȕȖȑȒ ȑȄȓȔȉȊȉȑȌȉ
ǪȌȆȌ ȒȔȇȄȑȌȋȐȌ Ȍ ȎȏȉȖȎȌ
ǵȖȔȒȌȖȉȏȑȌ ȎȒȑȕȖȔȗȎȚȌȌ
ǶȆȞȔȈȌ, ȖȉțȑȌ Ȍ ȓȏȄȕȖȌțȑȌ
ǲȝȉ ȋȄ ȖȔȌȉȑȉȖȒ
ǨȄ ȓȒȕȆȌȔȌȐ!
ǴȄȋȕȏȒȉȑȌ ȖȉțȑȒȕȖȌ
ǱȄȅȏȢȈȉȑȌȣ ȑȄ ȊȌȆȒȖȑȌ
ǰȄȇȑȌȖȌ

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

ǥȉȋȒȓȄȕȑȒȕȖȖȄ – ȑȄ ȓȞȔȆȒ ȐȣȕȖȒ
ǦȌȑȄȇȌ ȅȞȈȉȖȉ ȒȕȒȅȉȑȒ ȆȑȌȐȄȖȉȏȑȌ ȕ ȇȒȔȉȝȌ
ȌȏȌ ȒȕȖȔȌ ȓȔȉȈȐȉȖȌ Ȍ ȑȌȎȒȇȄ ȑȉ ȕȏȄȇȄȍȖȉ Ȇ
ȗȕȖȄ ȑȌȝȒ, ȋȄ ȎȒȉȖȒ ȑȉ ȉ ȌȋȔȌțȑȒ ȗȎȄȋȄȑȒ. ǤȎȒ ȒȓȌȖȞȖ ȌȋȌȕȎȆȄ ȈȄ ȑȄȓȔȄȆȌȖȉ ȑȉȝȒ, ȎȒȉȖȒ ȈȔȗȇ ȓȞȖ ȑȉ
ȆȌ ȕȉ ȉ ȑȄȏȄȇȄȏȒ, ȎȄȖȒ ȑȄȓȔȌȐȉȔ ȈȄ ȑȄȏȌȆȄȖȉ ȆȔȣȏȄ
ȆȒȈȄ, ȈȄ ȌȋȓȒȏȋȆȄȖȉ ȘȗȔȑȄȖȄ ȌȏȌ ȈȄ ȔȉȊȉȖȉ ȕ ȒȕȖȞȔ
ȑȒȊ, ȓȒȐȒȏȉȖȉ ȑȣȎȒȍ ȆȞȋȔȄȕȖȉȑ ȈȄ ȆȌ ȓȒȐȒȇȑȉ.
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34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58

Пробвайте да
уравновесите
закачалка
с различни
предмети
(стр. 12).

96
98
100
102
104

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

3

Вижте как се боядисват
листа от растения
(стр. 125).

106
108
110
112
114
116
118
120
122
124
126
128

ǹȆȞȔțȌȏȄ

ǮȄȎ ȈȄ ȑȄȎȄȔȄȖȉ șȆȞȔțȌȏȒȖȒ ȈȄ ȏȉȖȌ?
ǹȆȄȑȉȖȉ ȆȔȞȆȖȄ Ȍ ȕȉ ȋȄȖȌțȄȍȖȉ ȕȔȉȝȗ ȆȣȖȞȔȄ
(ȖȄȎȄ țȉ ȖȒȍ ȈȄ ȈȗșȄ Ȇ ȏȌȚȉȖȒ ȆȌ), ȎȄȖȒ ȖȉȇȏȌȖȉ
șȆȞȔțȌȏȒȖȒ ȕȏȉȈ ȕȉȅȉ ȕȌ. ǰȒȊȉȖȉ Ȍ ȈȄ ȓȒȐȒȏȌȖȉ
ȑȣȎȒȇȒ ȈȄ ȇȒ ȓȒȈșȆȞȔȏȌ ȆȞȆ ȆȞȋȈȗșȄ, ȈȒȎȄȖȒ ȖȌțȄȖȉ.

ǱȄȓȔȄȆȉȖȉ șȆȞȔțȌȏȄ ȒȖ ȓȏȄȕȖȐȄȕȒȆȒ ȘȒȏȌȒ
ȌȏȌ șȄȔȖȌȣ Ȍ ȑȄȅȏȢȈȄȆȄȍȖȉ ȎȄȎ ȏȉȖȣȖ.

47

ǯȉȖȣȝȄ ȖȒȔȅȌțȎȄ

Вържете дълга връв
за дръжките на тънка
пластмасова торбичка.
Хванете другия край на връвта
и се затичайте
с торбичката
зад себе си.

ǶȞȍ ȎȄȖȒ ȖȒȔȅȌțȎȄȖȄ ȉ ȏȉȎȄ Ȍ ȋȈȔȄȆȄ, Ȗȣ ȏȉȕȑȒ ȕȉ ȌȋȓȞȏȆȄ ȕ ȆȞȋȈȗș,
ȌȋȈȗȆȄ ȕȉ Ȍ ȕȉ ȌȋȈȌȇȄ ȑȄȇȒȔȉ.

48

ǹȆȞȔțȌȏȒ ȒȖ
șȄȔȖȌȉȑȄ ȖȒȔȅȄ

49

подемна
сила

ǴȒȐȅȒȌȈȑȒ șȆȞȔțȌȏȒ

Залепете
с тиксо.
Поставете втората
пръчка на около една трета
от дължината на първата.

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

50
2. Наложете рамката върху
пластмасова торбичка.
Начертайте ромб и го
изрежете, а след това го
залепете за върховете на
пръчките.

Пробийте
дупка
ето
тук.

Нужно ви е открито
пространство с лек вятър.

ǲȓȄȜȄȖȒ șȆȞȔțȌȏȒ

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?
ǲȓȄȜȎȄȖȄ ȓȒȐȄȇȄ ȑȄ șȆȞȔțȌȏȒȖȒ
ȈȄ ȏȉȖȌ ȓȒ-ȇȏȄȈȎȒ. Ƕȣ Ȑȗ ȓȔȌȈȄȆȄ
ȈȒȓȞȏȑȌȖȉȏȑȄ ȖȉȊȉȕȖ Ȍ ȓȒȈȓȒȐȄȇȄ
ȅȄȏȄȑȕȌȔȄȑȉȖȒ Ȑȗ, ȖȄȎȄ țȉ ȈȄ ȑȉ ȕȉ
ȋȄȆȞȔȖȄ ȓȔȉȎȄȏȉȑȒ ȐȑȒȇȒ ȒȖ ȆȣȖȞȔȄ.

ленти от
вестници

Отрежете дъното на хартиена
торба. Направете ленти от
салфетки и ги залепете по
ръбовете на среза.
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.

ǨȒȎȄȖȒ ȖȌțȄȖȉ, ȔȄȋȈȆȌȊȆȄȖȉ ȆȞȋȈȗșȞȖ
ȒȎȒȏȒ ȆȄȕ Ȍ ȕȞȋȈȄȆȄȖȉ ȆȞȋȈȗȜȉȑ ȓȒȖȒȎ. ǶȒȍ ȓȔȉȐȌȑȄȆȄ ȓȔȉȋ ȖȒȔȅȌțȎȄȖȄ
Ȍ ȒȎȒȏȒ ȑȉȣ Ȍ ȕȞȋȈȄȆȄ ȓȒȈȉȐȑȄ ȕȌȏȄ,
ȎȒȣȖȒ ȣ ȓȒȆȈȌȇȄ ȆȞȆ ȆȞȋȈȗșȄ.

ǮȒȇȄȖȒ ȆȣȖȞȔȞȖ ȈȗșȄ
ȕȔȉȝȗ șȆȞȔțȌȏȒȖȒ, Ȅ ȆȌȉ
ȈȞȔȓȄȖȉ ȆȔȞȆȖȄ, ȕȉ ȕȞȋȈȄȆȄ
ȓȒȈȉȐȑȄ ȕȌȏȄ, ȎȒȣȖȒ ȆȈȌȇȄ
șȆȞȔțȌȏȒȖȒ ȆȞȆ ȆȞȋȈȗșȄ.

На съседната страница
ще намерите съвети
за управлението на
хвърчилата.
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4. Прекарайте края на
дълга връв през дупчицата
и го вържете за рамката.
Изнесете хвърчилото навън
и го изпробвайте.

ленти от
салфетки

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.
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ǳȒȆȞȔșȑȒȕȖȑȒ ȑȄȓȔȉȊȉȑȌȉ
ǱȄȗțȉȖȉ ȓȒȆȉțȉ ȋȄ ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖȑȒȖȒ
ȑȄȓȔȉȊȉȑȌȉ ȑȄ ȆȒȈȄȖȄ Ȍ ȇȒ ȌȋȓȒȏȋȆȄȍȖȉ,
ȋȄ ȈȄ ȑȄȓȔȄȆȌȖȉ ȎȔȄȕȌȆȌ ȔȌȕȗȑȎȌ.

110 ǶȉȅȉȜȌȔȉȑȒ ȒȏȌȒ
1. Внимателно
настържете малко
тебешир в чинийка.
Добавете една чаена
лъжичка олио и добре
разбъркайте сместа.

109 ǶȉȅȉȜȌȔȉȑȄ ȔȌȕȗȑȎȄ
1. Вземете ренде
и върху широк съд
с вода внимателно
настържете по
малко от тебешири
в различен цвят.

111 ǯȄȎ ȋȄ ȑȒȎȖȌ

Пазете
пръстите!

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

ренде

4. Положете
лист хартия на
повърхността
на водата, после
го вдигнете и го
оставете да изсъхне.

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

ǶȉȅȉȜȌȔȉȑȒȖȒ ȒȏȌȒ ȕȉ ȔȄȋȏȌȆȄ ȓȒ ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖȖȄ
ȑȄ ȆȒȈȄȖȄ Ȍ ȕȉ ȋȄȈȞȔȊȄ ȆȞȔșȗ ȑȉȣ ȈȒȔȌ ȎȒȇȄȖȒ
ȇȒ ȔȄȋȅȞȔȎȄȖȉ. ǱȒ ȎȒȇȄȖȒ ȈȒȓȔȉȖȉ șȄȔȖȌȣȖȄ, ȖȒ
ȓȒȏȉȓȆȄ ȓȒ ȑȉȣ Ȍ ȔȌȕȗȑȞȎȞȖ ȕȉ ȓȔȉȑȄȕȣ ȆȞȔșȗ
ȏȌȕȖȄ.

ǱȄ ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖȖȄ ȑȄ ȆȒȈȄȖȄ ȈȉȍȕȖȆȄ ȕȌȏȄ, ȑȄȔȉțȉȑȄ
ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖȑȒ ȑȄȓȔȉȊȉȑȌȉ, ȎȒȣȖȒ ȎȄȔȄ ȆȒȈȑȄȖȄ
ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖ ȈȄ ȕȉ ȈȞȔȊȌ ȎȄȖȒ ȒȓȞȑȄȖȄ ȉȏȄȕȖȌțȑȄ
ȚȌȓȄ (ȕȖȔ. 22). ǶȉȅȉȜȌȔȉȑȌȣȖ ȓȔȄș ȉ ȈȒȕȖȄȖȞțȑȒ
ȏȉȎ, ȋȄ ȈȄ ȕȉ ȋȄȈȞȔȊȌ ȆȞȔșȗ „ȚȌȓȄȖȄ”. ǱȒ ȎȒȇȄȖȒ
ȈȒȓȔȉȖȉ șȄȔȖȌȣ, ȓȔȄșȞȖ ȓȒȏȉȓȆȄ ȓȒ ȑȉȣ Ȍ ȔȌȕȗȑȞȎȞȖ ȕȉ ȓȔȉȑȄȕȣ ȆȞȔșȗ ȏȌȕȖȄ – ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖȑȒȖȒ
ȑȄȓȔȉȊȉȑȌȉ ȑȉ ȐȒȊȉ ȈȄ ȇȒ ȋȄȈȞȔȊȌ.

тебеширено
олио върху лист

тебеширен
прах върху лист

рисунка с лак
върху вода

Пазете пръстите си!

3. С тънка пръчица
разбъркайте лекичко
само повърхностния
слой.

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

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

2. Внимателно
прекарайте тънка
пръчица през лака,
за да нарисувате
сърчице. Допрете
лист хартия до
повърхността
и го вдигнете.

ǯȄȎȞȖ ȋȄ ȑȒȎȖȌ ȉ ȈȒȕȖȄȖȞțȑȒ ȏȉȎ, ȋȄ ȈȄ ȕȉ ȋȄȈȞȔȊȌ
ȑȄ ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖȖȄ Ȍ ȈȄ ȒȕȖȄȑȉ ȖȄȐ ȈȒȔȌ ȄȎȒ ȇȒ
ȔȄȋȅȞȔȎȄȖȉ. ǱȒ ȎȒȇȄȖȒ ȈȒȓȔȉȖȉ ȏȌȕȖȄ ȆȞȔșȗ ȆȒȈȄȖȄ,
țȄȕȖ ȒȖ ȏȄȎȄ ȕȉ ȓȔȉȑȄȕȣ ȆȞȔșȗ șȄȔȖȌȣȖȄ.

112 ǮȄȓȎȌ ȒȏȌȒ ȆȞȔșȗ ȖȉȅȉȜȌȔ

113 ǴȌȕȗȑȎȌ ȕ ȓȣȑȄ ȋȄ ȅȔȞȕȑȉȑȉ

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.

ǮȄȓȎȌȖȉ ȒȏȌȒ ȕȉ ȔȄȋȏȌȆȄȖ ȆȞȔșȗ ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖȖȄ
ȑȄ ȆȒȈȄȖȄ, ȎȄȖȒ ȌȋȅȗȖȆȄȖ ȖȉȅȉȜȌȔȉȑȌȣ ȓȔȄș Ȍ
ȒȅȔȄȋȗȆȄȖ ȓȔȒȋȔȄțȑȌ ȎȔȞȇțȉȖȄ. ǰȒȊȉȖȉ ȈȄ ȇȌ
ȆȌȈȌȖȉ Ȍ ȑȄ ȔȌȕȗȑȞȎȄ, ȓȔȉșȆȞȔȏȉȑ ȆȞȔșȗ ȏȌȕȖȄ
șȄȔȖȌȣ.

ǵȄȓȗȑȉȑȄȖȄ ȓȣȑȄ ȕȉ ȈȞȔȊȌ ȕȞȝȒ ȎȄȖȒ „ȚȌȓȄȖȄ”
ȑȄ ȆȒȈȑȄȖȄ ȓȒȆȞȔșȑȒȕȖ. ǥȒȣȖȄ ȑȉ ȓȒȖȞȆȄ Ȍ ȐȒȊȉ
ȈȄ ȕȉ ȔȄȋȅȞȔȎȄ Ȍ ȈȄ ȓȒȏȗțȌȖȉ ȔȌȕȗȑȞȎ, ȎȒȍȖȒ
ȕȏȉȈ ȖȒȆȄ ȈȄ ȓȔȉșȆȞȔȏȌȖȉ ȆȞȔșȗ ȏȌȕȖȄ.

отпечатък
от пяна за
бръснене

капки олио върху
тебешир, прехвърлени
върху лист
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