
Ще са ви необходими: 
• доброволец
• превръзка за очи
• здрав конец с дължина около 30 м
• три колчета, например за палатка
• транспортир
• химикалка  • тефтер
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Намерете просторно свободно 
място извън къщи. Помолете 
доброволеца да застане така, 

че пространството пред него и от двете 
му страни да е свободно на около 15 м.

Завържете по едно колче 
в двата края на конеца,
а третото – в средата му. 

Забийте средното колче пред 
доброволеца. Завържете очите му 
и го помолете да се обърне с лице 
напред и когато ви чуе да пляскате 
с ръце, да посочи с ръка посоката, 
от която чува звука.

Опънете единия край на конеца 
и забийте колчето в земята. 
Плеснете три пъти с ръце. 

Придвижете се по дъгата на полукръга 
до мястото, което сочи доброволеца 
и забийте там колчето с другия край на 
въжето (естествено, ако доброволецът 
не сочи право към вас!).

С транспортир измерете ъгъла между 
точката, от която пляскате с ръце, и 
точката, в която доброволецът сочи, че чува. 

Запишете информацията в тефтера. Повторете 
експеримента в различни посоки. Можете ли да 
кажете от коя страна чуваме по-точно?

Къде е звукът?

ЗАЩО СТАВА ТАКА? 
Ако звукът идва отстрани, 
едното ухо го улавя малко 
по-рано от другото. Мозъкът 
използва тази информация, 
за да определи посоката, от 
която идва звукът. Това обаче 
е доста по-трудно, когато 
звукът идва точно срещу нас, 
тъй като достига двете уши 
по едно и също време.

Миризми и вкусове
Заедно с вдишвания въздух в носа ни попадат 
микроскопични мирисни 
частици. Те дразнят 
обонятелните рецеп-
тори в горната стена 
на носната кухина. 
В горния си край те са 
свързани с обонятелния 
нерв. По езика ни има 
хиляди вкусови брадавички. 
В тях са разположени 
вкусовите рецепторни. 
Те имат реснички в 
единия си край, а с 
другия са свързани 
с вкусовия нерв. 
Веществата от 
храната докосват 
ресничките. Всеки рецептор 
се дразни от един вкус – сладко, кисело, горчиво, 
солено и пикантно. Хилядите вкусове, които 
различаваме, са различни комбинации от петте 
основни вкуса. 
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Може ли той 
да познае 
на кого 

принадлежи дрехата? 
Поднасяйте към носа 
му различни части от 
дрехата. Има ли 
значение това?

1 Съберете непрани 
дрехи, носени от 
различни членове 
на семейството 
или от приятели.

Усещаме вкуса на храната, 
след като мозъкът анализира 
съобщенията от обонятелните 
и вкусовите рецептори.

Завържете очите 
на доброволеца и 
поднасяйте пред 
носа му дрехите 
на случаен 
принцип, за да 
ги помирише.

Ще са ви 
необходими: 
• доброволец
• мръсни дрехи
• превръзка за очи

ЗАЩО СТАВА ТАКА? 
Всеки от нас има 
уникална миризма, 
която остава по 
дрехите ни. Миризмата 
идва от вещества, 
наречени феромони, 
които тялото ни 
произвежда.

43. Познай по миризмата!
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24: Мислеща шапка

Картонен комплект 3

38: Пространствено виждане

38: Пространствено виждане

46: Извъртете си цвят!

Голяма 
изследователска 
епруветка и 
стойка за нея 

Обяснение на получените 
резултати от опитите

Указания съпка 
по стъпка как 
да направите 
експеримента

Още в комплекта:

Достъпна научна информация за 
устройството и действието на 
органите и системите в човешкото 
тяло, обект на експериментите

Модел на бял 
дроб, 3D очила за 
стереоскопични 
образи и още 
много интересни 
проекти
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