ВСТУП
Книга «Цікаві експерименти з рослинами» зацікавить юних
допитливих читачів. Вона навчить їх ставити запитання й самостійно
знаходити на них відповіді.
Для чого рослинам потрібне коріння? Чому листя зелене?
Як виростити картопляний кущ?
Ці та інші цікаві експерименти з рослинами юні дослідники можуть
провести самостійно або разом з батьками. Можливо, вони захочуть
повторити досліди зі своїми друзями.
Детальні інструкції до всіх експериментів та яскраві ілюстрації
допоможуть розгадати деякі секрети рослин і зроблять процес
досліджень захоплюючим і веселим.
Експеримент — це крок до нових знань!
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МОДЕЛЮВАННЯ «ПРИНЦИПУ КАКТУСА»
Інструкції
Змочи три паперові рушники водою так, щоб вода повністю їх
просочила.
Один рушник розклади рівно на деку.
Другий рушник скрути в трубочку.
Третій рушник скрути в трубочку й щільно обгорни вощеним папером.
З’єднай кінці паперу скріпками так, щоб рушник виявився усередині
циліндра з вощеного паперу.
Поклади всі три рушники поряд і залиш їх висихати на 24 години.

Результат
Матеріали
для експерименту

Вода

Паперові
рушники

Деко
Скріпки

Ми переконалися, що перший
рушник висох, другий також,
а рушник, загорнутий
у вощений папір, залишився
вологим. У проведеному
тобою досліді вощений папір
виконував функції воскового
покриття, яким захищені
кактуси в природі.
Вощений папір не давав
волозі випаровуватися, і тому
рушник залишився вологим.

Вощений папір
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Принцип
Кожна рослина в пустелі по-своєму пристосовується до засухи.
Наприклад, головна особливість кактуса — воскове покриття.
Під час дощу він накопичує у своєму товстому стеблі велику
кількість води. А в спеку воскове покриття зберігає вологу
всередині рослини, не даючи їй випаровуватися в сухому повітрі.
Блискучий восковий наліт добре відбиває сонячні промені, тому
кактус менше нагрівається, а отже, менше випаровує вологи.
Збереження вологи восковим покриттям і є «принципом кактуса».
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МУЗИКА та РОСЛИНИ
Інструкції
Візьми дві однакові молоді рослини в горщиках і розмісти їх у різних
кімнатах.
У першій кімнаті вмикай щодня на 60 хвилин класичну музику.
У другій кімнаті залиш рослину в тиші.
Поливай обидві рослини в однаковому режимі.

Результат
Матеріали
для експерименту

Дві однакові рослини

Невеликий
CD-плеєр

Диск
із класичною
музикою
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Якщо через тиждень
поставити рослини поряд,
то ти побачиш, що вони
відрізняються одна від
одної. Рослина з кімнати,
де грала музика, виросла
трохи більше, ніж рослина
з тихої кімнати. Кращим
буде й зовнішній вигляд
рослини з «музичної»
кімнати. Це доводить той
факт, що музика позитивно
впливає на ріст і розвиток
рослин.
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Принцип
Музичні звуки й ритми мають певну силу впливу на навколишнє
середовище й живі організми. Виявляється, тварини й рослини
теж «чують» музику й реагують на неї. Рослини можуть
уловлювати навіть ті звуки, які люди не чують. Мелодійні звуки
благотворно впливають на розвиток рослин. Під дією музики
вони швидше розправляють своє листя й пелюстки квіток.

С

рігай!
с те
по
www.e-ranok.com.ua

7

