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На шляху до нового глобального екологічного
мислення людини значно зростає роль освіти. Особ�
ливо, якщо вже зі шкільної лави діти творчо дослід�
жують і на практиці визначають причини, умови і шляхи
підвищення енергоефективності на простих дослідах.
Представлений практикум є відкритим інструмен�
тарієм, що надає простір для дослідницької діяльності. 

Кожний розділ практикуму містить короткий тео�
ретичний вступ, перелік обладнання, необхідного для
проведення дослідів, хід виконання роботи.

Особливістю практикуму є те, що описані досліди
з енергоефективності та енергозбереження цікаві,
наочні, і найголовніше – легко доступні для відтво�
рення – як на шкільних уроках і гурткових заняттях, так
і вдома, у родинному колі. 

Крім того, у практикумі наведені конкретні прак�
тичні прийоми, які дозволять учням не тільки зрозуміти
причини зміни клімату, а й впевнитися у можливості та
ефективності здійснення енергозбереження власними
силами. 

Практикум розраховано на учнів початкових і се�
редніх класів загальноосвітніх шкіл. Чимало запро�
понованих дослідів вимагають від учнів володіння
певними навичками з технічної праці,  вміння засто�
совувати різні інструменти й матеріали. Залучення
школярів до практичної роботи з відтворення наве�
дених у практикумі дослідів дозволить зробити перші
кроки юних дослідників енергоефективності більш
цікавими і пізнавальними.

Анатолій Павленко,
професор, доктор
педагогічних наук, 
академік Академії 
Вищої освіти України

Київ 2015



ПРИЧИНИ ЗМІНИ КЛІМАТУ
Дослід 1. Модель парникового ефекту  –  5

Дослід 2. Де прохолодніше?  –  6

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ЗМІНИ КЛІМАТУ –7
Дослід 1. Світло і тепло  –  7

Дослід 2. Чи гріє шуба?  –  8

Дослід 3. Менше – не значить гірше  –  9

Дослід 4. Смугаста склянка  –  10

Дослід 5. Веселка на снігу  –  11

Дослід 6. З чого побудувати будинок?  –  12

Дослід 7. Дихання Дракону  –  13

Дослід 8. Таємнича вертушка  –  14

Дослід 9. Охолоджуємо лимонад  –  15

Дослід 10. Вітер, вітер, ти могутній…  –  16

Дослід 11. "Сонячний" вентилятор  –  17

Дослід 12. Водяне колесо  –  18

Дослід 13. Соляні басейни  –  19

Дослід 14. Куди поставити обігрівач?  –  20

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ, ЩОБ ЗУПИНИТИ ЗМІНУ КЛІМАТУ – 21
Дослід 1. Заощаджуємо з лампочкою  –  21

Дослід 2.  Як "прогодувати" холодильник?  –  23

Дослід 3. І смачно, і тепло  –  24

Дослід 4. Приготуємо сніданок  –  25

Дослід 5. Грілка  –  26

Дослід 6. Природний інкубатор  –  27

Дослід 7.  Термос  –  28

Дослід 8. Свічковий обігрівач  –  29

Дослід 9. Сонячна парасолька  –  30

Дослід 10. Сонячна грубка  –  31

Дослід 11. Сонячна яєчня –  32

Дослід 12. Сонячні пастки  –  33

Дослід 13. Холодна вода в пустелі  –  34

КОРИСНІ ДЖЕРЕЛА – 35

ЗМІСТ



Ти напевно чув, що клімат на нашій планеті змінюється: десь тануть
льодовики і відбуваються повені, а десь – посуха, урагани, сильні морози.

Однією з причин такої зміни клімату є парниковий ефект. Що це та!
ке і як він виникає? Давай спробуємо розібратися.

ПРИЧИНИ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Ìîäåëü ïàðíèêîâîãî åôåêòóÄÄîîññëë³³ää  11..

Як виникає парниковий ефект? 
Щоб у цьому розібратися, 
давай його змоделюємо.

Поклади на блюдця кубики льоду.

Розріж пластикову пляшку.

Верхньою частиною пляшки (з отвором) накрий 
крижаний кубик на першому блюдці, а нижньою –
кубик на другому блюдці.

Постав блюдця на освітлену сонцем 
поверхню на 5 хвилин.

Злий талу воду в мірні стакан!
чики. У якому стаканчику води 
виявилось більше? Чому?

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?

Сонячні промені, проходячи крізь атмо!
сферу, нагрівають поверхню Землі. Тепло,
відбиваючись від поверхні, нагріває повітря
і частково повертається у космічний простір.

Парникові гази і пилоподібні частки в ат!
мосфері створюють своєрідний "екран", що
не пропускає теплове випромінювання в кос!
мос. Таким чином, відбувається підвищення
температури поблизу поверхні Землі.

два однакових
кубики льоду; 

два блюдця; 

мірні стаканчики
або 2 склянки 
з прозорого
скла;

пластикова
пляшка.

Щ о  п о т р і б н о :  
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Х і д  р о б о т и :



ÄÄåå  ïïððîîõõîîëëîîääíí³³øøåå??ÄÄîîññëë³³ää  22..

Все частіше в наших містах ми стикаємося з корот�
ко стриженими або взагалі викорчуваними дере�
вами. Натомість з'являється все більше вуличних
кафе з навісами. Наскільки городянам і гостям міст
стає комфортніше?

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?

Під зеленою кроною, безсумнівно, ти будеш
почувати себе комфортніше. А все тому, що охо!
лодження рослин відбувається за рахунок випаро!
вування води, на яке витрачається внутрішня енергія
навколишнього середовища. Саме ця вода, що ви!
паровується, і дає додаткову прохолоду. Крім того,
дерева поглинають вуглекислий газ, який бере
участь у створенні парникового ефекту.

Чим більше дерев, тим повільніше відбуваєть!
ся зміна клімату.

Щ о  п о т р і б н о :  

11

22

33

літній спекотний
день; 

навіс; 

сквер з високими
деревами і густим
листям; 

твоє бажання
провести
дослідження;

цікава книга;
годинник.

66

Х і д  р о б о т и :

Візьми улюблену книгу і розташуйся під навісом,
прочитай кілька сторінок.

Запам'ятай час і спостерігай, як ти будеш себе по!
чувати впродовж 20 хвилин під навісом.

Тепер повтори цей же дослід серед дерев. Чи від!
різняються твої відчуття під час читання під навісом
і під деревами?



Тепер ти більше знаєш про причини зміни клімату. Але для того, щоб
уповільнити цей процес, потрібно розібратися у фізичних властивостях тіл і ре!
човин, які допоможуть нам зберегти енергію і зменшити вплив на клімат.

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ, ЩОБ
ЗУПИНИТИ ЗМІНУ КЛІМАТУ

ÑÑââ³³òòëëîî  ³³  òòååïïëëîîÄÄîîññëë³³ää  11..

Економія електроенергії під час використання енер�
гозберігаючих ламп виникає тому, що вони майже всю
споживану енергію перетворюють у світло. Звичні ж нам
лампи розжарювання більшу частину (до 80%) спожива�
ної енергії перетворюють на тепло. Чи так це? На доказ
пропонуємо тобі провести наступні досліди.

енергозберігаюча
лампа, 20 (21) Вт; 

лампа розжарю!
вання, 100 Вт; 

настільна лампа 
зі стандартним
цоколем; 

кімнатний
термометр; 

касова стрічка 
(або фіскальний 
чек з магазину); 

годинник.

Щ о  п о т р і б н о :  

11

22

33

Вкрутити енергозберігаючу лам!
почку в настільну лампу і вклю!
чи її на 10 хвилин.

Піднеси термометр на відстань
1!2 сантиметрів  від лампи і ви!
міряй температуру впродовж
1 хвилини. Покази термометра
запам'ятай або запиши.

Обережно викрути лампочку. Повтори той же самий
експеримент, використовуючи лампу розжарюван!
ня. У якому випадку температура виявилася вище?

Той же самий дослід ти можеш провести, використовуючи замість
термометра касову стрічку або папір для факсових апаратів. Даний вид
паперу змінює колір (чорніє) під час контакту з гарячими предметами.

Піднеси шматочок паперу безпосередньо до поверхні лампи на
3!5 секунд. Порівняй, в якому випадку інтенсивність почорніння і пло!
ща почорнілої поверхні паперу виявилися більшими.

Ні в якому разі не торкайся до лампи розжарю�
вання, коли вона ввімкнена, і впродовж 5�7 хви�
лин після її вимкнення. Ти можеш обпектися!

77



Що ти скажеш, якщо тебе стануть запевняти, ніби шуба
анітрохи не гріє? Напевно, ти вирішиш, що з тобою жартують.
Проведи запропоновані досліди і зроби власні висновки.

Х і д  р о б о т и :

Зафіксуй, скільки градусів пока!
зує термометр, і замотай його
в шубу. Через годину подивися
на термометр. Ти переконаєш!
ся, що він не нагрівся навіть і на
чверть градусу: які показники
були раніше, такі є і тепер. Це є
доказом того, що шуба не гріє.

Візьми пляшки з льодом: одну замотай у шубу, а іншу залиш на столі. Коли лід
у другій пляшці розтане, розгорни шубу: ти побачиш, що у шубі він майже і не
починав танути. Це означає, що шуба не тільки не зігріла льоду, але ніби навіть
охолодила його, уповільнюючи танення.

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Шуба дійсно не гріє, вона свого тепла не дає, а тільки стає

перешкодою щодо втрати тепла нашого тіла. Лід, загорнутий  у
шубу, довше зберігає свою низьку температуру, бо шуба дуже по!
ганий провідник тепла, і вона уповільнює доступ до льоду теплого
кімнатного повітря. Подібні матеріали називають теп!
лоізолюючими. Їх використовують не для того, щоб нагріти
приміщення, а для того, щоб утримати в ньому тепло.

Тому не поспішай скористатися обігріва!
чем, якщо в кімнаті стало прохолодніше.
Просто одягни теплі речі.

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?

ÀÀ  ÷÷èè  ããðð³³ºº  øøóóááàà??ÄÄîîññëë³³ää  22..

Щ о  п о т р і б н о :  

термометр; 

шуба; 

дві пластикові
пляшки з льодом.

Лампочки розжарювання, крім світла, виробляють і тепло.
Чим більше потужність лампи, тим більша температура нагріву.
Енергозберігаючі лампочки, на відміну від своїх "родичів",
виділяють невелику кількість тепла, тому що не використовують
спіраль, для розжарювання якої потрібна більша кількість енергії.

Велика кількість ламп розжарювання в офісі чи вдома
призводить до того, що температура в приміщенні підвищується
на 1!2 градуси. Тому влітку кондиціонери працюють частіше, використовуючи,
відповідно, більше енергії (щоб вивітрити зайве тепло, яке виробляють лампи).
Більше того, торшери з тканинними або паперовими абажурами, в які вкручені
лампи розжарювання високої потужності, створюють реальну небезпеку, оскільки
висока температура може викликати займання, тому потужні лампи розжарювання
в них використовувати не можна.

11

22

88



ÌÌååííøøåå  ––  ííåå  îîççííàà÷÷ààºº  ãã³³ððøøååÄÄîîññëë³³ää  33..

Щоб упевнитися, що за якістю світла енергозберігаюча лампа потужністю 20 Вт
нічим не поступається лампі розжарювання в 100 Вт, пропонуємо тобі провести
наступний дослід.

Х і д  р о б о т и :

Знайди місце для проведення дослідження: темна
кімната (ванна, туалет, комора або будь!яка інша
кімната після того, як на вулиці зовсім стемніє).

Вкрути енергозберігаючу лампочку в настільну
лампу або люстру і включи її.

Зроби фотографію, на якій були б присутні які!небудь
невеликі предмети, розташовані поблизу від стіни.
Сама стіна також повинна бути присутня на фото!
графії.

Переконайся, що настільна лампа або люстра
вимкнені з електричної мережі і заміни  енергозбері!
гаючу лампочку на лампу розжарювання (якщо
світильник знаходиться високо, будь ласка, звер!
нися по допомогу до дорослих).

Зроби другу фотографію – вона повинна бути макси!
мально схожа на першу: містити ті ж предмети, зроблена
з тієї ж точки, в тій же кімнаті і з використанням тих же
параметрів зйомки, що й перше фото.

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?

Порівняй обидві фотографії 
між собою:

Яка фотографія світліше? Незважаючи на різницю в
кількості ват (потужності), обидві лампи дають однаковий
рівень світла. Зверни увагу на тіні: їх багато і вони не дуже
чіткі на кадрі, де горить лампа розжарювання, і практично
відсутні розпливчастості на фотографії, де використовується
енергозберігаюча лампа. Світло енергозберігаючої лампи
дуже схоже за якістю на сонячне освітлення.

Це не зміг відобразити фотоапарат, але, напевно, відчули твої очі: світло від
енергозберігаючої лампи більш м'яке й рівномірне, у зв'язку з чим очі від нього
втомлюються менше.

Щ о  п о т р і б н о :  
11

22

33

енергозберігаюча
лампа, 20 (21) Вт;

лампа
розжарювання, 
100 Вт; 

цифровий
фотоапарат; 

настільна лампа 
або люстра.

44

66

55

А тепер увімкни 2 лампи одночасно й подивися на них
з відстані не менше 1 метра.
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Чому влітку нам спекотно в темному одязі, а у світлому – прохолодніше? Чи
справді темна поверхня нагрівається швидше, ніж світла? Дослід зі смугастою
склянкою допоможе нам у цьому розібратися.

ÑÑììóóããààññòòàà  ññêêëëÿÿííêêààÄÄîîññëë³³ää  44..

склянка з тонкого
скла; 

смужки білого і
чорного паперу
(ширина – близько 
1 см, довжина =
висоті склянки); 

вузький скотч; 

блюдце; 

свічка; 

сірники; 

пластилін або віск;

маленькі цвяшки.

Щ о  п о т р і б н о :  

11

22

Склянку з тонкого скла заклей
зсередини смужками білого й
чорного паперу однакової ши!
рини. Використовуй для цього
смужки вузького скотчу.

Ззовні до склянки прикріпи вос!
ком (пластиліном) на одній ви!
соті цвяшки: по одному проти
кожної білої й чорної смужок.

Постав на тарілку склянку, а
в неї свічку точно по центру
склянки. Ґніт свічки повинен бу!
ти трохи нижче рівня, де при!
кріплені цвяшки. 

Запали свічку за допомогою
сірника.

Дослід виконуй під керівництвом дорослих!

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Через деякий час цвяшки поч!

нуть відпадати. Відпадуть спочатку
ті, які прикріплені навпроти чорних
смужок паперу, бо тут скло нагрі!
ється сильніше: чорні поверхні по!
глинають енергію випромінювання
більше, ніж білі. 

1100

33

44



У який колір пофарбувати зовнішні стіни будинку, щоб у будинку було тепліше?
Який капелюх вибрати влітку, щоб не отримати теплового удару? Давай визначимо
відповідні кольори експериментально.

ÂÂååññååëëêêàà  ííàà  ññíí³³ããóóÄÄîîññëë³³ää  55..

сніг або однакові
шматочки льоду; 

клаптики тканини
різних кольорів: 
чорного, синього,
жовтого, білого або
інших, але
однакового розміру
(приблизно 
10х10 см).

Щ о  п о т р і б н о :  

11

22

а) Взимку: розклади на освітленому сонцем снігу
клаптики тканини від самого темного до світлого.
б) Весна!осінь: обери освітлене місце (це може
бути як стіл в твоїй кімнаті, так і майданчик перед
будинком) і розклади на ньому клаптики. На кожен
із клаптиків поклади кубик льоду.

а) Через пару годин перевір, клаптики якого ко!
льору занурилися найглибше в сніг? Які зали!
шилися на поверхні?
б) Вже через 15!20 хвилин ти побачиш, що лід по!
чав танути. На якому з клаптиків лід тане швидше?

Дослід краще проводити взимку в безвітряну
погоду на снігу, який щойно випав. 

У літній час ти можеш провести дослід,
використовуючи кубики льоду, попередньо
заморозивши воду в морозильній камері.

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Через те, що темна тканина поглинає більше енергії,

вона нагрівається більше, і сніг під нею тане швидше.
Біла ж тканина відбиває сонячні промені і практично
не нагрівається Отже, чим темніший клапоть тканини,
тим глибше він загуриться в сніг (або тим швидше розта!
не на ньому лід).

Саме тому влітку переважніше одягають капелюхи
білого кольору. А стіни будинків, щоб вони нагрівалися
на сонці, краще фарбувати в темний колір.

1111



Який матеріал вибрати для будівництва,
щоб будинок був міцним і добре зберігав тепло?
Дерев'яні будинки дуже сухі та теплі, але вони
дуже вразливі до пожеж. Цегляні будинки теж
добре зберігають тепло, але їх будівництво над�
то коштовне. Чи, можливо, побудувати будинок
зі сталі або срібла? Напевно, такий будинок
простоїть не один десяток років. Але чи ком�
фортно тобі буде в такому будинку? Перевіримо
експериментально.

²²çç  ÷÷îîããîî  ïïîîááóóääóóââààòòèè  ááóóääèèííîîêê??ÄÄîîññëë³³ää  66..

дві склянки з
гарячою водою;

дерев'яна й
металева ложки;

термометр для
вимірювання
температури води.

Щ о  п о т р і б н о :  

11 Обережно налий у склянки гарячу воду.

У першу склянку помісти дерев'яну ложку, 
а в другу – металеву.

Через декілька хвилин виміряй температуру 
води в обох склянках.

Вийми ложки зі склянок.

Чи однакова температура води в склянках? 
Яка ложка нагрілася сильніше? 
Як ти думаєш, чому?

Будь обережний із гарячою водою!

Х і д  р о б о т и :

22

33

44

55

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Здатність речовини поглинати (або віддавати

тепло) називають теплоємністю. Різні речовини ма!
ють різну теплоємність, а ще вони по!різному пере!
дають (проводять) тепло. Властивість речовини
проводити тепло називають теплопровідністю. Різні
речовини мають різну теплопровідність. Одні, пере!
важно метали,  мають високу теплопровідність. Вони
дуже швидко нагріваються і так само швидко охолоджуються. Інші
речовини нагріваються повільно, повільно охолоджуються і тому
довше зберігають тепло.

Дерев'яна ложка майже зовсім не нагрілася і температура в
склянці залишилася досить високою. У іншій склянці температу!
ра води знизилася, а металева ложка стала гарячою.

Тобто, метали – хороші провідники тепла: вони дуже швидко
нагріваються і дуже швидко вистигають. У срібному будинку нам
буде дуже жарко влітку і занадто холодно взимку.

Отже, вибираючи матеріали для будівництва та ремонту,
дуже важливо керуватися не тільки ціною і простотою установки,
але й такими характеристиками, як теплоємність, теплопро!
відність, довговічність, екологічність.1122



Ти коли�небудь чув, що таке біогаз? Біогаз – це
газ, що отримується шляхом бродіння органічних від�
ходів. Сировиною для отримання біогазу може служити
побутове сміття, гній, відходи цукрових заводів. Люд�
ство навчилося використовувати біогаз давно. Алема�
нам – народам, що населяли заболочені землі басейну
Ельби, вбачалися Дракони в корчах на болоті. Вони
вважали, що горючий газ, що скупчується в ямах на бо�
лотах – це дихання Дракона. Алемани навчилися шити
зі шкіри тенти, накривати ними болото, відводити газ
по шкіряних трубах до свого житла і спалювати його
при приготуванні їжі. А ти хочеш отримати "дихання
Дракона" в домашніх умовах?

ÏÏîîääèèõõ  ääððààêêîîííààÄÄîîññëë³³ää  66..

сухі дріжджі; 

цукор; 

гумова повітряна
кулька;

пластикова пляшка;

термометр;

тепла вода.

Щ о  п о т р і б н о :  

11 Невелику кількість цукру і дріжджів
насип на дно пляшки та перемішай.

Наповни пляшку до половини теплою
водою і збовтай.

Одягни на горлечко пляшки повітряну
кульку і щільно обмотай місце з'єднан!
ня ниткою.

Повтори експеримент із водою різних
температур (у цьому тобі допоможе
термометр).

Х і д  р о б о т и :

22

33

44

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Приблизно через годину кулька почне надуватися – це озна!

чає, почалося виділення біогазу. Провівши експеримент із водою
різних температур, ти зможеш визначити, яка температура
найкраща для отримання "дихання Дракона". Після закінчення
експерименту обережно злий вміст пляшки в каналізацію.

Якщо використовувати біогаз, то не треба спалювати
вугілля, нафту і газ для приготування їжі.
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Ми використовуємо енергію сонця, води, вітру, мінеральних ресурсів, біомаси.
А чи може сама людина бути джерелом енергії? Давай доведемо, що людина та інші
живі істоти виділяють теплову енергію. Чи це можливо? І якщо це так, то подумай,
як це можна використовувати.

Давай перевіримо!

ÒÒààººììííèè÷÷àà  ââååððòòóóøøêêààÄÄîîññëë³³ää  88..

тонкий папір або калька
(підійде тонкий
обгортковий папір, що
використовується при
упаковці цукерок у
подарункові коробки);

зубочистка або голка; 

пластилін; 

ножиці.

Щ о  п о т р і б н о :  
11 Виріж із тонкого цигарко!

вого паперу або кальки
прямокутник (5х5 см).

Перегни його за серед!
німи лініями і розправ.

За допомогою пластилі!
ну закріпи зубочистку
або голку вістрям вгору
на столі.

Поклади тепер папірець на вістря голки 
або зубочистки так, щоб воно упиралося 
в точку перетину ліній.

Наблизь обережно руку так, 
щоб паперовий прямокутник 
не знесло потоком повітря.

Деякий час потримай руку біля
установки. 
Прибери руку і знову наблизь.

Х і д  р о б о т и :

22

33

44

55

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Ти зможеш спостерігати наступне

незвичайне явище: паперовий прямокут!
ник почне обертатися, спочатку повільно,
потім все швидше. Прибери руку – обер!
тання припиниться. Наблизиш – знову
відновиться. Це відбувається тому, що
людина виділяє теплову енергію.

Щоб у прохолодний осінній
день у твоїй квартирі стало теп!
ліше, поклич своїх друзів!

66
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У спекотну погоду так приємно випити  лимонаду
або іншого прохолодного напою! Але що робити, якщо
всі напої нагрілися під сонячними променями? Звичайно
ж, охолодити! Поставимо ємність із напоєм на лід і бу�
демо чекати, коли він охолоне. А може розмістити лід
зверху над ємністю? Спробуємо?

ÎÎõõîîëëîîääææóóººììîî  ëëèèììîîííààääÄÄîîññëë³³ää  99..

11 Налий у склянки теплу воду.

Виміряй температуру води в обох склянках
і запиши результати.

Закрий обидві склянки криш!
ками. Першу склянку постав
на лід. Інший мішечок із
льодом поклади на кришку
другої склянки.

Х і д  р о б о т и :

22

33

44

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
У склянці, на кришці якої лежав лід, вода охолола швидше.
Відомо, що тепла вода легше холодної, тому охолоджена льодом вода

опускається до низу, замінюючись теплою, яка піднімається знизу вгору, – таким
чином, відбувається охолодження всієї рідини. А в
склянці, яку поставили на лід, охолоджується тільки
нижній шар води, і тому процес охолодження відбува!
ється набагато повільніше.

Те ж саме відбувається з повіт!
рям. Отже, якщо ви хочете охолодити
повітря в кімнаті з найменшими вит!
ратами енергії, то джерело охолод!
ження повинно знаходитися зверху,
біля стелі.

Через 5!10 хвилин знову виміряй температуру води у склянках.

Чи однакова температура води в склянках? У якій склянці вода
охолола сильніше? Як ти думаєш, чому?

55

дві склянки (або
маленькі баночки) 
з теплою водою,
закриті кришками; 

термометр для
вимірювання
температури води;

два поліетиленові
мішечки із
роздробленими
кубиками льоду.

Щ о  п о т р і б н о :  
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Усім нам із дитинства знайомі іграшки�вертушки. А що змушує ці іграшки
крутитися? Звичайно, вітер. Енергія вітру є одним з найпростіших і найбільш
використовуваних природних джерел енергії на землі. Вона використовувалася
впродовж багатьох століть, рухаючи кораблі через океани, відокремлюючи рисові
зерна від стебел і, в більш пізній час, забезпечуючи енергією невеликі міста. Вітер
дуже привабливий в якості сучасного джерела енергії, оскільки він – безкоштовна
і завжди існуюча сила. Здається, що вітер сам хоче виконувати роботу за нас.

Вітрячки показують напрям і силу вітру, вони кумедні. Їх можна використо�
вувати у рухливих іграх, прикріпити на балконі або розставити в саду.

ÂÂ³³òòååðð,,  ââ³³òòååðð,,  òòèè  ììîîããóóòòíí³³éé  ......ÄÄîîññëë³³ää  1100..

11 Вибери одну з моделей вітрячка, зображених на
малюнку. Зроби глибокі розрізи від кутів до центру
(не доходячи до центру кілька сантиметрів) і загни
кінці до центру.

Вертушки не обов'язково робити з паперу, 
можна використовувати щільну фольгу,

тонкий гнучкий пластик (подарункові пакети, 
щільні папки) або тонку пористу гуму. 

Тоді ці іграшки слугуватимуть вам довше

Х і д  р о б о т и :

22

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Готовий вітрячок обертатиметься від найменшого подиху вітру. За

таким же принципом працюють вітряки, що постачають будинки електро!
енергією: кінетична енергія вітру, що виробляється при обертанні
лопатей, перетворюється в електричну за допомогою генератора.

щільний кольоровий
двосторонній папір
або тонкий пластик
від подарункових
пакетів;
ножиці; 
клей; 
канцелярські кнопки!
цвяшки; 

ручка!основа (підійде
штапик, дерев'яний
олівець або трубочка
для коктейлю).

Щ о  п о т р і б н о :  

За допомогою канцелярської кнопки або малень!
кого цвяшка прикріпи вертушку до дерев'яної ос!
нови (штапика, олівця) або пластикової коктейль!
ної трубочки.

1166



Що змушує обертатися лопаті вентилятора? Ти скажеш: вітер або електрика.
Ми згодні з тобою, але, може, є ще якась причина? Давай проведемо експеримент.

""ÑÑîîííÿÿ÷÷ííèèéé""  ââååííòòèèëëÿÿòòîîððÄÄîîññëë³³ää  1111..

харчова фольга або
фольга від шоколаду; 

чорна фарба й
пензлик (або маркер); 
ножиці; 
скотч; 
нитки; 

велика чиста скляна
банка з кришкою.

Щ о  п о т р і б н о :  
11

33

Виріж із фольги 2 смужки (2,5х10 см кожна).

Один бік кожної смужки зафарбуй чорним марке!
ром або фарбою.

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Чорний бік смужок нагрівається сильніше, ніж

блискучий. Через різницю температур виникає різни!
ця в тиску повітря, і вентилятор починає обертатися.
Таким чином, "сонячний" вентилятор допоможе нам
впоратися зі спекою без використання електроенергії.

Кінетична енергія – енергія механічної
системи, що залежить від швидкостей
руху її точок 

Зроби в смужках прорізи і встав їх одна в одну,
загнувши кінці, як на малюнку.

За допомогою нитки й скотча прикріпи виготов!
лений вентилятор до кришки банки.

Постав банку в сонячне місце.

22
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Напевно, тобі відомо, що ще в давнину борошно мололи за допомогою води.
Як це робили? Давай перевіримо, чи зможе вода обертати колесо млина.

ÂÂîîääÿÿííåå  êêîîëëååññîîÄÄîîññëë³³ää  1122..

щільний картон або
пластик від
подарункового
пакета; 

ножиці; 

в'язальна спиця або
дріт; 

шерстяна нитка; 

пластикова
соломинка;

скотч; 

пластилін.

Щ о  п о т р і б н о :  
11

33

Закріпи на краях ракови!
ни два шматочки картону і
приклей до них клейкою
стрічкою розрізану соло!
минку так, щоб у неї мож!
на було вільно просунути
в'язальну спицю або дріт.

Виріж із картону / пласти!
ка лопаті і пластиліном
прикріпи до спиці, як зо!
бражено на малюнку.

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Під струменем води лопаті почнуть обертатися і нит!

ка буде намотуватися на спицю. За таким принципом
працює не тільки млинове колесо, а й турбіни гідро!
електростанції, де енергія води за допомогою генератора
перетворюється в електричну енергію. При використанні
енергії води в атмосферу не викидається вуглекислий газ.

22

44

Невеликим шматочком пластиліну закріпи трохи
далі на спиці кінець шерстяної нитки. 

Відкрий кран так, щоб на лопаті потихеньку стікав
струмінь води.

1188



Усі ми  любимо купатися. І, напевно, будь у
тебе вдома замість ванни басейн, ти б із задово�
ленням купався весь день ... якби вода не охо�
лоджувалась. Давай спробуємо зробити так,
щоб вода довше залишалася теплою. У цьому
нам допоможе сонечко і звичайна кухонна сіль.
Так, так, не дивуйся, саме сіль.

Солона й прісна вода, як вони нагріваються?
Однаково чи ні? Яка вода довше тримає тепло?
На ці запитання ти зможеш відповісти, якщо
проведеш експеримент.

ÑÑîîëëÿÿíí³³  ááààññååééííèèÄÄîîññëë³³ää  1133..

харчова фольга або
фольга від шоколаду; 

чорна фарба й
пензлик (або маркер); 
ножиці; 
скотч; 
нитки; 

велика чиста скляна
банка з кришкою.

Щ о  п о т р і б н о :  
11

33

Наповни водою пляшки на
1/3. В одній з пляшок розчини
в воді сіль (чим вище кон!
центрація солі, тим краще).

Постав пляшки на сонці.

Через 30 хвилин виміряй тем!
пературу в обох пляшках. За!
пиши отримані результати.

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Температура солоної води буде вищою за прісну

навіть тоді, коли сонце перестане нагрівати воду. Тому
вода в басейні довше залишатиметься теплою, якщо
буде солоною, як в океані. Купайся на здоров'я!

22

44
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Помісти обидві пляшки в тінь або постав в про!
холодне місце.

Через півгодини знову виміряй температуру
у пляшках.

1199



Як ти думаєш, куди потрібно поставити обігрівач, щоб він краще зігрівав твою
кімнату? На підлогу? А, може, краще кудись вище? Цей нескладний дослід допо�
може тобі прийняти рішення.

ÊÊóóääèè  ïïîîññòòààââèèòòèè  îîáá³³ããðð³³ââàà÷÷??ÄÄîîññëë³³ää  1144..

11 Перш ніж проводити дослід, переконайся, що
в кімнаті закриті вікна й немає протягу.

Обережно запали свічку.

Х і д  р о б о т и :

22

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Полум'я свічки у верхній частині дверей

відхиляється до коридору, а коли свічка
знизу, біля підлоги – полум'я відхиляється до
кімнати.

Повітря в кімнаті майже ніколи не знахо!
диться у спокої. Нагріте повітря стає легше й
піднімається вгору, до стелі. Охолоджуючись
біля вікон або холодних стін, повітря стає
важче і стікає вниз, до підлоги, витісняючи
вгору легке тепле повітря. Ось чому обігрівач
ми ставимо знизу, на підлогу, а кондиціонер
закріплюємо вище, ближче до стелі.

свічка; 

сірники.

Щ о  п о т р і б н о :  

33 Закрий двері в кімнату, залишив!
ши тільки невелику щілину.

Піднеси свічку до верхньої частини
дверей. Спостерігай, куди відхи!
литься полум'я свічки.

Тепер піднеси свічку до нижньої
частини дверей, ближче до підло!
ги. Чи змінився нахил полум'я?

44

55
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Узгоджуй проведення цього досвіду зі своєю сім'єю або з
друзями. Вам необхідно вибрати разом один із вечорів,
коли ви зможете відмовитися від перегляду телевізора,
роботи на комп'ютері, приготування їжі на електроплиті,

використання холодильника та інших електроприладів. Чи давно ви востаннє
влаштовували вечір історій (страшних, смішних) або разом виготовляли фігурки з
паперу – оригамі? Ніколи? Тоді цей вечір – чудова можливість спробувати.

Пропонуємо тобі приступити до практичних дій. Використовуй
досвід, отриманий тобою в ході проведення експериментів у попередніх
розділах. Сміливо застосовуй ці знання в житті і навчи інших.

ЩО ПОТРІБНО РОБИТИ, ЩОБ
ЗУПИНИТИ ЗМІНУ КЛІМАТУ

ÇÇààîîùùààääææóóººììîî  çç  ëëààììïïîî÷÷êêîîþþÄÄîîññëë³³ää  11..

А чи знаєш ти про головну перевагу енергозберігаю�
чої лампи перед лампою розжарювання – економному
споживанні електроенергії? Чи можна за допомогою лам�
почки зберегти свої гроші? Як ти пам'ятаєш, енергозбе�
рігаюча лампа споживає в 5 разів менше електроенергії,
ніж лампа розжарювання. Перевіримо, чи дійсно це так.

енергозберігаюча
лампа, 20 (21) Вт; 

лампа
розжарювання, 
100 Вт; 

домашній
електролічильник.

Щ о  п о т р і б н о :  

2211

Х і д  р о б о т и :

Зберіться разом в одній кімнаті, де
єдиним джерелом енергоспоживан!
ня впродовж 3!х годин буде одна або
кілька ламп розжарювання.

Перед початком експерименту за!
пишіть показники свого домашнього
лічильника електроенергії. Перші
дані можна зафіксувати на великому
аркуші паперу, щоб усі учасники
могли побачити зміни після закін!
чення дослідження.

Після закінчення 3!х годин зробіть
повторний запис показів свого лі!
чильника на імпровізованому табло.

Е т а п  1

11

22

33



Тепер вам необхідно повторити експеримент з ви!
користанням енергозберігаючої лампи. Не обов'яз!
ково це робити в той же або наступний день. Твоя
сім'я і друзі можуть повернутися до проведення
другого етапу експерименту й наступного тижня.
Тільки збережіть імпровізоване табло.

Як і в першому етапі, вам необхідно буде записати показники домашнього
лічильника до початку експерименту.

Зафіксуйте на вашому табло дані лічильника електроенергії після 3!х
годинного спільно проведеного часу і освітлення енергозберігаючою
лампою.

Порівняй показники лічильника після проведення двох етапів досліду.

Е т а п  2

11

22

33

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Показники лічильника електроенергії двох етапів дослідження істотно

відрізняються, чи не так? Але ж ви тільки замінили лампочку! А якщо ці заощаджені
кіловати перевести в гроші? Полічіть разом із батьками або друзями, скільки
енергозберігаюча лампа заощадила для вашого сімейного бюджету? А якщо у вас у
квартирі замінити всі лампи на енергозберігаючі, тоді тієї грошової економії, яку ви
одержите за місяць використання цих ламп, цілком вистачить на покупку смачного
тортика до вашого сімейного вечора або дружньої вечірки.

Можливо, після проведення цього досліду подібні вечори – коли вся родина або
ваші друзі проводять кілька годин разом за захоплюючим заняттям – стануть для
вас гарною традицією.

44
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Холодильник – один із головних поглиначів енер�
гії на кухні. Тому саме в ньому міститься вагомий по�
тенціал енергозбереження. При чому  це не потребує
від  нас жодних зусиль, потрібно лише трохи змінити
звички. У результаті – ти заощадиш не тільки енергію,
але й родинні кошти на електрику до 50 – 80 %.

ßßêê  ""ïïððîîããîîääóóââààòòèè""  õõîîëëîîääèèëëüüííèèêê??ÄÄîîññëë³³ää  22..

таймер (годинник із
секундоміром); 

холодильник; 

заморожений продукт
вагою 1 кілограм.

Щ о  п о т р і б н о :  

11

33

Перевір, чи є в морозильній камері контрольний
заморожений продукт. Впродовж години відмі!
чай, скільки разів буде вмикатися і вимикатися
холодильник і через які проміжки часу. Зафіксуй
ці дані.

Візьми заморожений продукт і переклади його з
морозильної камери в холодильник.

Тепер повтори процедуру вимірювання часу
перемикання холодильника в режим економії
(відключення). Зафіксуй періодичність зміни
режиму роботи холодильника.

Порівняй отримані результати.

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Економія енергії значною мірою залежить

від режиму роботи холодильника та дотримання
правил його експлуатації. Наведемо кілька ціка!
вих даних:

• Холод від 1 кг замороженого м'яса відпо!
відає споживанню електрики холодильником
впродовж однієї години.

• Під час перемикання терморегулятора
на 1°С у бік підвищення температури, витрати
енергії зменшуються в середньому на 8%.

• Після триразового відкривання дверей
витрати енергії збільшуються на 1%.

• Залишаючи холодильник відкритим і став!
лячи в нього гарячу їжу, ви не тільки марно
витрачаєте електроенергію і свої
гроші, але і зменшуєте робочий
ресурс холодильника.
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Взимку ми витрачаємо багато енергії, щоб обігрі�
ти нашу квартиру. Між тим, чим вище температура ра�
діаторів опалення, тим сильніше вони нагрівають стіну.
Дорогоцінне тепло йде назовні! Як утримати тепло в
домі? Давай поміркуємо разом. Після свят у тебе, на�
певно, залишається багато обгорток від шоколадок, не
поспішай їх викидати. Вони тобі знадобляться.

²²  ññììàà÷÷ííîî,,  ³³  òòååïïëëîîÄÄîîññëë³³ää  33..

пакувальна коробка
від побутової техніки
(бажано із картону з
гофрованим
прошарком); 

алюмінієва фольга
або обгортки від
шоколаду
("золотинки"); 

термометр; 

клей ПВА; 

двосторонній скотч
(монтажний /
автомобільний).

Щ о  п о т р і б н о :  

11

33

Виміряй температуру повітря на відстані 15!20 см від
батареї.

Виріж із картонної коробки прямокутник, за розмірами
на 7!10 см більший за радіатор.

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Ти переконався, що в другому випадку температура дещо підвищилася. Це

сталося тому, що фольга відбиває не тільки промені видимого світла, а й не видиме,
так зване теплове випромінювання. Тепло батареї, відбите шаром фольги, спря!
мовується до кімнати. А картон не дозволяє стіні за батареєю нагріватися і
віддавати тепло вулиці.

Таким простим способом ти довів усім, що шоколад –
це не тільки смачно, але й тепло.

Отже, якщо ми встановимо за радіаторами опалення
тепловідбивний екран, то збережемо тепло в нашому домі
й заощадимо енергію.

22

Якщо ти не хочеш виготовляти екран
самостійно, можливо придбати у будівельному

магазині  спеціальний матеріал – спінений
поліетилен із фольгованим покриттям

(зустрічається під назвами ISO COM, фоль�
гопласт, фольгізол, фольгована підкладка).

44

На один бік картонного прямокутника наклей фольгу так, щоб не було шпарин.
У тебе вийшов тепловідбивний екран.

Встанови виготовлений тепловідбивний екран за батареєю, блискучою сто!
роною до кімнати. Для цього наклей невеликі шматочки (2 см) двостороннього
скотчу по периметру екрана.
Захисний шар скотча видали
тільки після того, як екран буде
розміщений за батареєю. Це не
дуже просто, але ти впораєшся.

55 Через 30 хвилин виміряй темпе!
ратуру в 15!20 см від батареї.
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Щ о  т и  з ' я с у є ш ?

Сірник відпаде швидше від маленького кола. Його ма!
са менша і воно нагрівається швидше. Значить, і каструля,
розміри дна якої збігаються з розмірами нагрівальної
конфорки, нагріється швидше, і при цьому буде витрачена
значно менша кількість енергії.

То яку каструльку ти візьмеш для приготування сосисок?
Звичайно ж, невелику, правильно? А чи є необхідність шу!
кати кришку, щоб її накрити? Напевно, великої різниці в при!
готуванні сосисок не буде, варяться вони в закритій каструлі
або без кришки. Чи так це? Давай перевіримо!

Припустимо, тобі потрібно зварити на сніданок пару сосисок. Перед тобою на
столі дві каструлі з різним діаметром днища: одна – з маленьким, а інша – з великим.
В якій із них сосиски приготуються швидше? Чому? Давай переконаємося на
досліді.

ÏÏððèèããîîòòóóººììîî  ññíí³³ääààííîîêêÄÄîîññëë³³ää  44..

11

33

Зроби з дроту двохріжкові вилку. Кінці ріжків загни одна!
ковими кільцями і зміцни їх у горизонтальній площині.

Попроси дорослих вирізати тобі з жерсті два кола,
діаметру приблизно 2,5 і 1,5 см (краще, якщо ці кола
будуть мідними). Якщо ти використовуєш замість
жерсті монети різного діаметра, то для чистоти експе!
рименту вони повинні бути з однакового металу і мати
рівну товщину.

Х і д  р о б о т и :

22

Досліди виконуй під керівництвом дорослих

44

У центр кожного кола капни зі свічки віск і застроми в
нього по сірнику.

Поклади кола на кільця ріжків вилки сірниками вниз.

Нагрій скручену частина дроту полум'ям свічки.55

дріт; 

невелика
бляшана або
мідна пластинка
(або 2 монети
різного діаметра); 
свічка; 
сірники.

Що потрібно: 

дві однакових
каструлі; 
кришка; 
сосиски.

Що потрібно: 

11 Налий в обидві каструлі однакову кількість води.
Поклади в каструльки по сосисці.

Постав каструлі на плиту й обережно включи конфорки.
Одну каструлю накрий кришкою, а другу залиш
відкритою.

В якій каструльці сосиска зварилася швидше? Чому?

Х і д  р о б о т и :

22

Після проведення експерименту не забудь
вимкнути плиту і помити каструльки

33 2255



Якщо вам у поході знадобиться побутова гумова грілка, яка заповнюється
гарячою водою для обігріву, то її аналог можливо зробити самому з підручного
матеріалу. Цим матеріалом можуть бути звичайні камені або річковий пісок

ÃÃðð³³ëëêêààÄÄîîññëë³³ää  55..

невеликий плоский
камінь або кілька
дрібних каменів
(замість каменів
можна також
використовувати
пісок); 

шматок тканини або
носок.

Щ о  п о т р і б н о :  
11 Нагрій камінь / камені на

сонці.

Оберни їх тканиною або
насип в носок.

Поклади на хворе місце і
прогрій його. Для збе!
реження тепла попроси
кого!небудь тебе вкрити.

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Така грілка може залишатися теплою до ранку. Камінь,

нагрітий на сонці, довго зберігає тепло.

22

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
При нагріванні тепла вода підні!

мається вгору. У відкритій каструлі
тепла вода, стикаючись із холодним
повітрям, остигає. Для нагрівання у
ній води буде потрібно більше часу,
ніж у закритій каструлі.

33
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А ти знаєш, що таке інкубатор? Інкубатор – це пристрій для виведення з яєць
пташенят. У ньому підтримується постійна температура, необхідна для вирощування
пташенят з яєць, без матері й батька, тільки за допомогою електрики. У природі теж
існують свої інкубатори, де використовується природна теплова енергія. Так, на�
приклад, сміттєві кури гнізд не будують. Замість цього півень старанно згрібає у ве�
личезну купу листя, пісок, землю. Коли вміст купи починає гнити, температура в ній
підвищується.

Давай спорудимо модель природного інкубатора?

ÏÏððèèððîîääííèèéé  ³³ííêêóóááààòòîîððÄÄîîññëë³³ää  66..

п'ятилітрова пластикова
каністра з!під питної
води; 

різне органічне побутове
сміття (папір, залишки
овочів і фруктів); 
пісок, земля; 

вода; 

термометр.

Щ о  п о т р і б н о :  

11

22

Візьми пластикову ка!
ністру, обережно об!
ріж верхню частину.

Наповни отриману єм!
ність наполовину різ!
ними харчовими відхо!
дами, очистками від
картоплі, лушпинням
цибулі або соняшнику.
Таку суміш називають
біомасою.

Змочи суміш невели!
кою кількістю води.

Протягом тижня за до!
помогою термометру
вимірюй температуру
всередині ємності.

Під час спостережень інкубатор краще 
розмістити на вулиці

Х і д  р о б о т и :

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Температура всередині ємності

підвищиться, тому що відходи під час
гниття виділяють тепло. Перевір, чи
зміниться температура суміші (біомаси), якщо її засипати
шаром піску? Грунту? Або, навпаки, якщо видалити частину
біомаси?

Не викидай ємність з біомасою після досліду, а досипавши шар
ґрунту, посади в неї зелень: цибулю, кріп. Тепло й волога спри!
ятимуть проростанню насіння, і на вікні у вас з'явиться маленький
зелений город. Не хочеш город – висип вміст під найближче дерево.

Енергію гниття можна використовувати в парниках
і теплицях для швидшого пророщування насіння.

33
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Термос – унікальний винахід, що дозволяє довгий час зберігати температуру
налитих у нього продуктів, будь то гарячий чай або прохолодний компот. А у тебе
вдома є термос? Ні? Тоді давай із тобою зберемо саморобний термос, який ти
зможеш використовувати в походах або поїздках за місто.

ÒÒååððììîîññÄÄîîññëë³³ää  77..

11 Пінопласт обережно розріж гострим ножем по
розмічених лініях (за розміром стінок каністри).

Закріпи пінопласт навколо каністри кількома
шарами скотчу.

Оберни конструкцію алюмінієвою фольгою і
закріпи скотчем.

Пінопласт – досить м'який матеріал, тому, щоб
уникнути пошкоджень, покрий всю конструкцію
картоном.

Х і д  р о б о т и :

22

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Готовий виріб дуже легкий, грамів триста. Його зручно

використовувати на дачі. Зрозуміло, гарячу воду туди лити не
можна, бо зіпсується пластик. Вода повинна бути темпера!
турою не більше 50!60 °С. У такому термосі вода довгий час
зможе залишатися гарячою, і її не треба буде гріти знову, а
значить, ми будемо менше використовувати електроенергії.

Таку конструкцію можна використовувати і для зберігання
холодної джерельної води.

пластикова каністра
(бажано, прямокутної
форми); 

пінопласт товщиною
15!30 мм ;

пакувальний картон
(підійдуть коробки з!під
побутової техніки); 

поролон; 

алюмінієва фольга;
скотч; 

ножиці;

поліетиленовий пакет.

Щ о  п о т р і б н о :  

33

Зверху всю конструкцію на!
крий шматком поролону з от!
вором під горловину бутлі.

Наприкінці роботи всю кон!
струкцію запакуй у поліети!
леновий пакет.

44
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Ти, напевно, потрапляв у таку ситуацію, коли відключали електрику і до�
водилося користуватися свічкою. Не виникала в тебе тоді думка, що свічка нам дає
не тільки світло, а й тепло? Чи можна теплову енергію свічки використовувати в по�
бутових умовах? А чи вистачить тепла свічки, щоб підсмажити яєчню?

Це вирішив перевірити Дойл Досс із Каліфорнії і винайшов "свічковий
обігрівач". Хочеш спробувати зробити подібну конструкцію?

""ÑÑââ³³÷÷êêîîââèèéé  îîáá³³ããðð³³ââàà÷÷""ÄÄîîññëë³³ää  88..

11 Візьми три керамічні квіткові
горщики різного діаметру.
Склади їх один в один на зра!
зок матрьошки. За допомогою
довгого болта й гайок з'єднай
їх між собою.

Виготов із металевих куточків
підставку й закрепи на ній
горщики (див. малюнок).

Х і д  р о б о т и :

22

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Звичайна свічка, згораючи в примі!

щенні, видає тепла, як здається, зовсім
небагато. А справа тут у тому, що її
гарячий "слід" просто йде вгору і швид!
ко розсіюється з вентиляцією. Кераміч!
на "матрьошка" над полум'ям збирає
енергію і дбайливо накопичує її, нагріваючись досить сильно
(особливо розжарюється центральний стрижень). А потім це
тепло повільно передається повітрю всією поверхнею нашої

конструкції. Накопиченого тепла достатньо для приготування яєчні і для розігріву
малої кількості їжі, а також для обігріву невеликих приміщень.

Принцип даного приладу використовується вже давно туристами
(починаючи з 70!х років XX століття). Тільки замість квіткових горщиків
туристи використовують звичайні похідні казанки різних діаметрів,
прокладаючи їх камінчиками.

три керамічні квіткові
горщики різного
розміру; 

довгий болт або
металевий стрижень; 

гайки; 

металеві куточки; 

підставка від
квіткового горщика; 

свічка; 

сірники.

Щ о  п о т р і б н о :  Тобі потрібна допомога дорослих для
виготовлення конструкції до даного досліду

33 На підставку від квіткового горщика (див. малю!
нок) встанови свічку в металевому або скляному
стаканчику, інакше вона швидко розтане.

Спробуй приготувати яєчню на даній конструкції.44
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Ти любиш пікніки на природі? А яка погода повинна бути, щоб прогулянка
вдалася? "Звичайно, сонячна!" – відповіси ти. Уяви, що за вікном  сонячний літній
ранок, і ми з тобою збираємося відпочити на природі. Будь ласка, захопи з собою
парасольку. Ні, ні, дощу не буде! Парасолька нам знадобиться, щоб приготувати
хот�доги. Ти не знаєш, як? Зараз навчу!

ÑÑîîííÿÿ÷÷ííàà  ïïààððààññîîëëüüêêààÄÄîîññëë³³ää  99..

11 Розкрий парасольку і
приклей фольгу на внут!
рішній бік парасольки.

Встанови парасольку
таким чином, щоб бли!
скуча поверхня була
максимально освітле!
на сонцем.

Х і д  р о б о т и :

22

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Сонячні промені, відбиваючись від

увігнутої поверхні парасольки, сходяться в
одній точці, яка називається фокусом.
Температура в цій точці досить висока, що
дозволяє швидко приготувати невелику
кількість їжі. А найголовніше – немає необ!
хідності розводити багаття!

парасолька; 

фольга; 

скотч; 

дріт; 

булочки; 

сосиски.

Щ о  п о т р і б н о :  

33 Розріж булочку і поклади всередину сосиску.

Обережно нанизай приготований хот!дог на дріт.

Дріт закріпи в самому гарячому місці парасольки.

Через кілька хвилин твій хот!дог готовий. Смачного!

44
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Давай спробуємо приручити сонце. Запросимо його попрацювати на нашій
кухні. За допомогою найпростіших матеріалів і конструкцій можна виготовити реаль�
но працюючі сонячні печі, в яких можна готувати їжу, сушити гриби або фрукти.

ÑÑîîííÿÿ÷÷ííàà  ããððóóááêêààÄÄîîññëë³³ää  1100..

11 Використовуючи параметри креслення, зроби шаб!
лон на залишках шпалер або газеті.

За шаблоном виріж з картону збірну конструкцію.
Якщо у тебе не вміщається вся конструкція на одно!
му аркуші, розділи її на кілька деталей і виріж кожну
на окремому аркуші. Потім склей всі вирізані деталі
за допомогою скотча.

Х і д  р о б о т и :

Е т а п  1 .  М а й с т р у є м о  с о н я ч н у  п і ч

22

залишки шпалер
або газета; 

лист щільного
картону (підійде
коробка з!під
побутової техніки); 

самоклейка
алюмінієва фольга
(можеш
скористатися
гладкою
обгортковою
фольгою від
шоколаду); 

скотч; 

рулетка або довга
лінійка; 

олівець; 

ножиці; 
термометр; 

дві маленькі
каструлі (бажано
чорного кольору); 

1 літр води.

Щ о  п о т р і б н о :  

33 Виріж фольгу за шаблоном із при!
пуском 2 см для загинів.

Охайно приклей фольгу до картону
з одного боку і загорни краї.

Використовуючи інструкцію, збери
піч.

44

55

лінія
відрізу

лінія
згину

додаткові лінії згину для
компактного зберігання 

завернути
вперед

завернути
назад

3311



11 Вибери ясний сонячний день. Встанови сонячну піч
так, щоб на неї потрапляли прямі сонячні промені.

Набери в обидві каструлі трохи холодної води 
(1!2 склянки). Виміряй температуру води в каструлях.

Одну каструлю розмісти в сонячній печі, а другу
постав поруч.

Через 15 хвилин виміряй температуру води в обох
каструлях. В якій каструлі вода нагрілася більше?

Е т а п  2 .  В и п р о б у є м о  с о н я ч н у  п і ч

22

33

44

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Сконструювати сонячну піч дуже просто. Сонячна грубка дозволяє нагріти воду

за 15!20 хвилин. У нашій сонячній печі можна зварити кашу за 1,5 години, і фрукти
перетворюються на сухофрукти набагато швидше, ніж під час сушінняна відкритому
повітрі.

Чи можна підсмажити яєчню без плити? Давай перевіримо. Для цього нам буде
потрібн літній спекотний день. В якості плити ми з тобою будемо використовувати
добре нагрітий сонцем тротуар або дорогу, покриту чорним асфальтом.

ÑÑîîííÿÿ÷÷ííàà  ÿÿºº÷÷ííÿÿÄÄîîññëë³³ää  1111..

11 Розташуй обидві сковорідки на асфальті і розбий
у них по одному яйцю.

Одну сковорідку накрий склом.

Останнє яйце розбий прямо на асфальт (дивіться,
щоб воно не потрапило в щілини).

Х і д  р о б о т и :

22
три яйця; 

сіль за смаком);

дві чорні
сковороди 
з тонким дном;

шматок скла 
за розміром
сковороди.

Щ о  п о т р і б н о :  

33

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
На асфальті яєчня підсмажиться швидше, оскільки тепло не буде витрачатися на

нагрівання сковорідки (але їсти цю яєчню не рекомендується). У другу чергу підсма!
житься яєчня у сковорідці, яка накрита склом, тому що тепло під склом буде зберіга!
тися і накопичуватися. У відкритій сковорідці яєчня приготується пізніше за  всіх.

3322



Якщо у твоєї родини є дачна ділянка, то, мабуть, на ній є і літній душ або ємності
для зберігання / нагрівання води. Чи можна їх використовувати ефективніше?
Давай спробуємо внести деякі удосконалення.

ÑÑîîííÿÿ÷÷íí³³  ïïààññòòêêèèÄÄîîññëë³³ää  1122..

11 Пофарбуй бак душу темною, краще
чорною фарбою.

Під бак знизу підклади плиту пінопласту.

Із дерев'яних рейок споруди каркас
навколо бака. На ці рейки натягни
зверху і з боків поліетиленову плівку
(або встанови скло).

Х і д  р о б о т и :

22

чорна фарба; 

пензлик або
валик; 

лист пінопласту
завтовшки 5!8 см;

дерев'яні рейки;

цвяхи;

поліетиленова
плівка або скло.

Щ о  п о т р і б н о :  

33

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
Вода в душі буде нагріватися набагато швидше і дов!

ше залишатися теплою. Це відбувається тому, що чорна
фарба збільшує поглинання тепла поверхнею, що сприяє
посиленню її нагрівання сонячними променями. Прозорий
пристрій з поліетилену створює "парниковий ефект", а пі!
нопласт служить теплоізоляцією.

Узгоджуй дії з батьками 
і попроси їх допомогти!

Щ е  к і л ь к а  п о р а д  д а ч н и к а м :
При бажанні в якості ємності для води замість бака можна

використовувати звичайну автомобільну камеру. Завдяки чор!
ному кольору, гума добре поглинає сонячне тепло і нагріває во!
ду, яка знаходиться в балоні.

Можна на дачі спорудити і "сонячний тин". Для цього
на незатіненій ділянці з інтервалом 0,5!1 м забий кілки.
Чорний гумовий шланг, довжиною 100!150 метрів,
"заплети" між кілками.

Поки вода буде рухатися по
шлангу, вона буде нагріватися. Такий
тин впорається з нагріванням води
для басейну, дитячої ванночки, для
поливу теплолюбних рослин.
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У літній період ми дуже багато енергії витрачаємо на те, щоб охолоджувати
продукти і воду. Давай спробуємо створити "холодильник", для якого не потрібна
електрика?

ÕÕîîëëîîääííàà  ââîîääàà  ââ  ïïóóññòòååëë³³ÄÄîîññëë³³ää  1133..

11 Налий однакову кількість
холодної води в глиня!
ний посуд і будь!яку іншу
ємність для води (пла!
стикову пляшку, скляну
банку і т.п.).

Виміряй початкову тем!
пературу води в обох єм!
ностях.

Х і д  р о б о т и :

22

глиняний глечик;

будь!яка ємність
для зберігання
води (рівна за
об'ємом глека:

банка, каструля
або ін.);

термометр.

Щ о  п о т р і б н о :  

Щ о  т и  з ' я с у є ш ?
У глиняному глечику вода буде холодніше, ніж в іншій ємності. Все тому, що вода,

випаровуючись через пори стінок глиняного глечика, охолоджує його поверхню. Тому
якщо ти хочеш, щоб вода в спекотний літній день залишалася холодною, зберігай її
в глиняній посудині.

33 Залиш ємності з водою на сонці. Через 20 хвилин
виміряй температуру води.
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В основі посібника лежить досвід проекту SPARE в Казахстані та ідеї з
наступних видань:

• Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 1. – Москва: Наука,
1983. – 224 с.

" Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 1. – Москва: Наука,
1979. – 224 с. 

• Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. – Москва: Наука,
1979. – 272 с.

• Методика построения солнечных установок. Экологическое
движение "Биом". – Бишкек: ОсОО "Издательский Дом "Салам", 2006. –
23 стр.

• Элективный курс "Энергетика и окружающая среда" (физика,
экология). 11 класс. Составитель М.И Аркуша – Волгоград: ИТД
"Корифей", 2006. – 112 с.

• Мои первые научные опыты.  Издательская группа "Контэнт", 2003.
– 130 с.

• www.membrana.ru – Люди. Идеи. Технологии.
• www.energyquest.ca.gov/projects – Energy Quest (У пошуках енергії).

California Energy Comission.

КОРИСНІ ДЖЕРЕЛА:
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