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Модул 1

Горящата свещ

Описание:

Тук се използва процеса на научно изследване, т.е. предвиждане – наблюдение 
– обяснение, чрез който учениците предвиждат резултата от даден експеримент и го 
обсъждат в малки групи. След това се изследва състава на въздуха.
 

Цели: 
Учениците да научат, че въздухът се състои от различни газове. 
Учениците да научат, че във въздуха, който те издишват има по-малко кислород, 
отколкото в свежия въздух. 

Техническа последователност:

1. Разделете учениците на групи и им раздайте работен лист E1.
2.  Учениците ще проучат съдържанието на кислород във въздуха като сравняват 

свеж въздух (т.е. въздуха, който те вдишват) и издишван въздух. 
3.	 Продължителността от време, през което дадена свещ гори, може да покаже 

намаленото съдържание на кислород в издишвания въздух спрямо свежия 
въздух. Учениците работят самостоятелно, предвиждайки и обяснявайки какво 
се случва с горяща свещ, захлупена с буркан преди да сравнят идеите си в 
малки групи. Когато група ученици се съгласят с дадено предвиждане, те го 
записват заедно с разсъжденията си.

4. Обсъдете предвижданията и обясненията им като клас.
5. Раздайте необходимите материали за експеримента и покажете как се работи 

със секундомер.
6.	 Учениците трябва да работят в групи, за да извършат експеримента и да отчетат 

колко време гори свещта.
 Отбележете различното време на горене на свещите на черната дъска 

и обсъдете заключението с учениците като използвате предоставената 
допълнителна информация. Илюстрирайте състава на въздуха като го 
нарисувате на черната дъска (вижте илюстрация 2).

7. 	 Раздайте работен лист E2. 
8.  Помолете учениците да предвидят разликите в съдържанието на кислород 

в свеж въздух и във въздуха, който издишваме. Запишете това като въпрос 
за проучване на черната дъска (например, Съдържанието на кислород 
във въздуха, който издишваме различава ли се от този във въздуха, който 
вдишваме?).

9. Обсъдете какво мислят учениците. По групи учениците трябва да обсъдят как 
биха планирали експеримент, за да отговорят на този въпрос.

10.	 Учениците планират / скицират своя експеримент и го провеждат. 
11.	 Учениците отговарят на въпросите върху работен лист E2. За да приключите, 

обсъдете техните отговори и обяснения за нещата, които са наблюдавали. 
Напишете резултатите на класа за продължителността на горене на свещите на 
черната дъска и ги сравнете с тези от експеримент 1.

12. 	Обсъдете подхода на учениците. Те започнаха с проучващ въпрос, след това 
планираха експеримент и го проведоха. В класа може би е имало няколко 
различни начина за изследване на този въпрос. Обаче, всички ученици трябва 
да са забелязали, че свещта в буркана с издишания въздух гори по-кратко 
време, отколкото свещта в буркана със свежия въздух. С този експеримент 
можем да докажем, че въздухът, който издишваме съдържа по-малко кислород 
от свежия въздух. Обяснете, че това е процес на научно изследване, който се 
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използва от учените. Като започват с проблем или въпрос за изследване, те обмислят начини да му дадат 
отговор и да открият доказателства, подкрепящи отговора си. (вижте бележките за учителя за характерни черти 
на добър експеримент.

13. Покажете втората рисунка за състава на издишания въздух. В издишания въздух има 16% кислород, което е с 
5% по-малко, отколкото в свежия въздух. Какво може да има в издишания въздух вместо кислород? До момента 
ние не знаем и, следователно, трябва да напишем въпросителен знак във втория облак. Ще проучим въпроса в 
следващия Модул.

14. Най-накрая, учениците трябва да напишат две неща, които са открили днес. 

Бележки за учителя:

Компоненти на въздуха:

Свежият въздух съдържа 78% азот, 21% кислород и 1% други газове (включително CO2, водни пари и други). O2 е 
нужен за всеки процес на горене, било то горене на свещ, или изгаряне на храна на клетъчно ниво. Когато целия 
кислород в буркана бъде използван, пламъкът на свещта не може да гори повече и изгасва.  

Подготвяне на втория експеримент:

Като използват сламки учениците издишват в поставения върху свещта стъклен буркан. Учениците обсъждат как най-
добре да направят това. Учениците засичат колко дълго гори свещта.

	

По време на фотосинтеза растенията произвеждат захари, които те складират под формата на скорбяла. Това 
се използва от растението, за да расте и да се възпроизвежда. Животните и хората използват растения като 
храна, която им предоставя нужните им хранителни вещества, за да растат. Енергията, натрупана в храната 
трябва да бъде освободена (или метаболизирана), за да може тя да бъде усвоена. Както и при другите прости 
химични реакции, при които се горят хранителни вещества, това изисква отдаването на O2 и на CO2. Въпреки, че 
хранителните вещества в нашите клетки не ‘горят’ наистина, ние можем да използваме аналогията на горящата 
свещ с хранителните вещества, ‘изгарящи’ в клетките ни.

Експеримент за проверка на разликата в съдържанието на
кислород във въздуха, който вдишваме и във въздуха,
който издишваме. Първо издишайте въздух в буркан, след
това бързо го захлупете върху горяща свещ.



2. Характеристики на експеримент:

Изследванията показват, че практическите научни експерименти не винаги променят представите на децата за 
науката. Следователно, ние мислим, че е важно да обсъдим с децата не само резултатите от даден експеримент, 
но и самия процес на изследване. Какво прави един научен експеримент добър?

Освен другите неща, два ключови фактора правят един научен експеримент добър:

1: Обикновено за всеки експеримент се променя само един фактор:

В експеримента със свещта и буркана имахме две промени. Първо използвахме свеж въздух и след това 
използвахме издишан въздух. Всичко останало беше едно и също: същият буркан, същата свещ. Следователно, 
можем да сме уверени, че резултатите (т.е. свещта гори по-малко в издишания въздух) трябва да са свързани с 
различния вид въздух.  

2: Резултатите от експеримента би следвало да са възпроизводими:

Различни групи направиха експеримента, а може би групите повториха експеримента няколко пъти. Резултатите 
може да се различават (поради различното количество издишан въздух или различната свещ/група), но във 
всичките експерименти свещта, горяща в издишан въздух се очаква да гори по-кратък период от време. 
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?

Въздухът, който издишваме има по-високо съдържание на CO2 и по-ниско съдържание на O2 от въздуха, който 
вдишваме (свежия въздух). (Свеж въздух: 21% O2 и 0,03% CO2. Издишан въздух: 16% O2 и 5% CO2). Следователно, 
бурканът в който е издишания въздух ще съдържа по-малко кислород и оттам свещта ще гори по-кратък период от 
време (освен това, въглеродният диоксид е по-тежък от кислорода и, следователно, ще измести кислорода от дъното 
на буркана).

Свеж въздух
Издишан въздух



Горяща свещ 

Защо мислите, че се случва това?

Аз мисля, че отговор ___ е верен, защото 

В групи от по 4 ученика 

решете кой е верният отговор, 

напишете отговора на лист 

хартия и обяснете защо. 

Проведете експеримента и засечете със секундомера колко дълго гори свещта!
Свещта гори ___________ секунди.

Какво мислите, че ще стане, ако свещта е покрита?
 A:  Пламъкът на свещта е по-ярък  B:  Свещта изгасва 
 C:  Свещта гори известно време и след това изгасва  D:  Свещта продължава да гори, както преди 

1.

2.

3. 4.

5. нарисувайте в облака различните 

компоненти (т.е. газове) на 

въздуха:

E 1



аз мисля, че отговор ____ е верен, защото 8.

Как можем да открием? Планирайте експеримент и нарисувайте как бихте организирали експеримента.

Свещта гори ____ секунди,       Свещта гори ____ секунди,  

7.

експеримент 2: Въздухът, който издишваме съдържа повече или по-малко 

кислород от въздуха, който вдишваме?

 A:  по-малко кислород    
 B:  същото количество кислород 
 C:  повече кислород 

6.

9. нарисувайте в облака 
различните компоненти на 
издишания въздух

нещата, които аз научих днес:

E 2


