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Скъпи читателю,
По време на пандемията COVID-19 беше много
важно да останем вкъщи и поради тази причина
предпочетохме да използваме това време по
най-добрия начин – да научим нещо ново, да
изследваме невероятния свят на химията и да
прекараме ценно време с нашите семейства.
Ето защо решихме в рамките на нашата научна
програма Chemgeneration да публикуваме поредица
от експерименти с използване на съставки, които
можеш да откриеш вкъщи. #останисивкъщи химични
експерименти се състоят от серия безопасни
„направи-си-сам“ експерименти, чиято цел е да ни
представи основни химични реакции по простичък,
но много забавен начин.
Нека заедно изследваме невероятния свят на химията!

Няколко правила за
безопасно експериментиране
Безопасността на първо място!
Въпреки че експериментите ни са безопасни и се правят с материали,
които ежедневно можем да намерим в кухнята, не трябва да забравяме
основните правила за безопасно експериментиране:

Забранено е тичането в кухнята
по време на експериментите

Забранено е да се яде и пие
в кухнята, докато се правят
експерименти

Задължително трябва да се
почисти всичко (повърхности,
съдове, прибори), след като
експериментът вече е направен

Родителският надзор е
задължителен за деца под 12 години

Какво ти трябва:
1. Буркан
2. Гореща вода
3. Лед
4. Тава

1. Свари водата и я изсипи в буркана – нека покрие около 3 см от дъното.

2. Сложи леда в тавата и я постави върху буркана.

3. Горещата вода в буркана ще се изстуди рязко, което ще образува водна пара.
Молекулите на парата ще се съберат под формата на облак.

Какво ти трябва:
1. Твърдо сварено яйце с черупка
2. Чаша оцет

1.

Сложи яйцето в оцета – трябва да започнат да се оформят балончета по яйцето.
Остави яйцето да седи така поне ден. Ще започне да се формира пяна.

2. Вземи яйцето и го измий с вода. Черупката ще падне веднага.

3. Вече имаш гумено яйце! Може да стиснеш леко яйцето или да го боднеш с пръст.

Какво ти трябва:
1. Празна бутилка за вода
2. Балон
3. Бял оцет
4. Сода бикарбoнат
5. Мерителни лъжици
6. Мерителна чаша
7. Малка фуния

1. Добави 1/4 чаша оцет в празната бутилка за вода.

2. Като използваш фунията, добави 1/2 супена лъжица сода бикарбонат в балона.

3. Постави края на балона върху гърлото на бутилката, като внимаваш да не

разсипеш содата в бутилката. Когато наместиш балона, обърни го нагоре, така че
содата да падне в оцета. Стой настрана и наблюдавай какво се случва.

Какво ти трябва:
1. Пластмасов плик със закпопчаване
2. Кръгли моливи
3. Вода

1. Запълни плика до половина с вода и го затвори. Моливите трябва да са много
наострени.

2. Прокарайте молива докрай през торбичката.

3. Повторете няколко пъти. Ще забележите: водата не тече!

Какво ти трябва:
1. 3-4 ягоди (без листа)
2. Спирт (поне 70%)
3. Вода
4. Веро
5. Трапезна сол
6. Пластмасов плик със закопчаване
7. Филтър за кафе
8. Фуния
9. Купа
10. Буркан или чаша
11. Клечка за зъби

1. Поне 2 часа преди експеримента постави спирта във фризера. Сложи ягодите в
пластмасовия плик, затвори го, и ги намачкай на пюре.

2.

3.

В буркан или чаша разбъркай 1/2 чаша вода, 1 супена лъжица веро и 1/2 чаена
лъжица сол. Внимавай да не разбъркваш много силно, за да не започне верото
да се пени. Добави половината от сапунения микс към ягодите. Затвори плика и
разбъркай, като използваш пръсти, за да смесиш смачканите ягоди с течността.
Остави сместа да постои около 10 мин. Изсипи сместа през филтъра за кафе в
прозрачен стъклен съд. Изхвърли пюрето, което е останало във филтъра.

Добави изстудения спирт към сместа, като го сипваш внимателно по ръба на
съда, за да се формира като слой върху ягодовия микс. Гъстото нещо, което се
събира на границата между двата слоя, е ДНК! Разбъркай добре, но внимателно.
Остави сместа да седи на плота, докато слоевете постепенно отново се разделят.
Сега трябва да има много повече ДНК.

Какво ти трябва:
1. Червено зеле
2. Дъска за рязане
3. Три мерителни чаши
4. Две тенджери
5. Вода
6. Цедка
7. Нож
8. Оцет
9. Сода бикарбонат

1. Напълни тенджерата с вода и постави вътре нарязаното на малки парчета
червено зеле. Вари зелето, докато водате се оцвети в лилаво. Прехвърли
боядисаната вода от зелето в друга тенджера и я остави да изстине.

2. Напълни трите мерителни чаши до средата със студения зелев сок.

3. Изсипи оцет в първата чаша, докато сокът се оцвети в червено. Сложи сода

бикарбонат във втората чаша, докато течността стане зелена. В последната чаша
не слагай нищо, остава само зелевият сок в нея.

Какво ти трябва:
1. Дълбока чиния
2. Мляко (с поне 2,8 % масленост)
3. Боя за храна (червена, жълта, зелена, синя)
4. Веро
5. Чаша
6. Клечки за уши

1. Изсипи млякото в дълбоката чиния и добави пет капки от различните бои в
средата на съда. Сложи веро на дъното на чашата.

2.

Потопи клечка за уши във верото и след това я постави в центъра на съда с
млякото, като я задьржиш за 10-15 секунди.

3. Повтори стъпките с клечките за уши, като ги потопиш на различни места в съда.

Какво ти трябва:
1. Вода
2. Олио
3. Бои за храна
4. Висока чаша
5. Ниска чаша
6. Вилица

1. Напълни високата чаша почти до горе с вода на стайна температура. Tопла вода
също може. В другата чаша сложи малко олио (1-2 супени лъжици) и добави
няколко капки от боята.

2.

Разбъркай за кратко олиото и боята с вилица. Трябва да разбиеш капките боя на
по-малки капчици, но не ги разбивай напълно, не трябва да става хомогенна
течност.

3. Прехвърли сместа с олиото във високата чаша. Сега гледай! Боята постепенно
ще започне да потъва в чашата, като всяка капка се разтваря, приличайки на
фойерверки, падащи във вода.

Какво ти трябва:
1. Широк тиган или съд за печене
2. Сода за хляб
3. Оцет
4. Мерителна чаша
5. Разтвор за сaпунени балони и пръчка за сапунени балони

1. Добави 2 чаши оцет в съда за печене или толкoва, че да се покрие цялото дъно.
Прибави същото количество сода за хляб. Разтворът веднага ще започне да
бълбука и да се газира.

Веднага щом дабавиш содата, започни да правиш сапунени балони директно над

2. съда. (Реакцията отнема много малко време, затова трябва да си бърз.)

Наблюдавай какво се случва с мехурчетата, когато падат надолу към газиращата

3. реакция.

Какво ти трябва:
1. Плосък съд или тава
2. Малки купички за сос
3. Сода за хляб
4. Бял оцет
5. Бои за храна
6. Капокомер или лъжица

1. Добави достатъчно сода за хляб в съда, за да се покрие цялото дъно.

2. Добави 1/4 чаша оцет в две или повече от чашките за сос. Добави по няколко
капки от любимите ти цветове боя и разбъркай добре.

3. Използвайки капкомера или лъжица, добави няколко капки от оцветения оцет към
содата за хляб в съда. Бъди креативен! Миксирай цветовете. Добави още оцет
към местата, които са започнали да се пенят и газират. Провери колко дълго
можеш да поддържаш реакцията. Използвавай различни цветове, за да
направиш шарки. Крайният резултат ще е такъв, какъвто го сътвориш ти!

Какво ти трябва:
1. Веро
2. Оцет
3. Сода за хляб
4. Боя за храна
5. Брокат или мъниста (ако имаш)
6. Стъклени буркани

1. Напълни наполовина бурканите с оцет, след това добави по малко веро във всеки
буркан.

2. Добави по няколко капки боя във всеки от бурканите, брокат, ако имаш, и
разбъркай с лъжица.

3. Преди следващата стъпка задължително сложи голяма чиния или плато под
бурканите. Добави по една голяма лъжица сода за хляб във всеки буркан. Гледай
как се случва магията.

Какво ти трябва:
1. Лимон
2. Малка купичка
3. Клечка за уши или малка четка
4. Хартия
5. Вода
6. Източник на топлина като печка или 60W крушка

1.

Срежи лимона наполовина и изстискай целия сок в малка купичка. Добави 1
супена лъжица вода и разбъркай добре. Това е твоето невидимо мастило.

2.

Като използваш клечка за уши или четка, напиши своето съобщение на хартията.
Изчакай няколко минути, за да изсъхне мастилото.

3. Забележка: Тази стъпка изисква надзор от възрастен!
Щом изсъхне мастилото, затопли хартията над печка, загрята крушка или някакъв
друг лек източник на топлина. Съобщението ти е разкрито.

Какво ти трябва:
1. Мляко
2. Оцет
3. Цедка / Гевгир
4. Кухненска хартия

1.

2.

Първо затопли чаша мляко в микровълновата фурна за около минута и половина
(трябва да бъде горещо, но не вряло.) След това добави 4 супени лъжици оцет и
разбъркай. Млякото ще започне да става на бучки, докато киселината в оцета
разбива протеина в млякото. Бъркай за около минута.

След това прецеди млякото. Всички бучки ще останат в цедката, натисни ги, за да
изкараш цялата течност.

3. Накрая премести съдържанието върху кухненска хартия и продължи да
натискаш, за да премахнеш цялата течност от пластмасовото мляко. Сега можеш
да го оформиш и боядисаш, както пожелаеш.

Какво ти трябва:
1. Пластмасова бутилка
2. Вода
3. Олио
4. Боя за храна
5. Брокат, декорация за храна

1. Запълни 2/3 от бутилката с вода и добави боя по твое желание. Ако искаш да
изглежда като океан, добави синьо.

2. След това сложи малко брокат, декорации, мъниста, каквото пожелаеш.

3. Допълни бутилката с олио и виж какво ще стане.

Какво ти трябва:
1. 2-3 чаши захар
2. 1 чаша вода
3. Дървени шишчета
4. Буркан или чаша
5. Голяма тенджера
6. Щипки за дрехи
7. Боя за храна (по желание)

1.

2.

3.

Смеси еднакви части захар и вода в тенджера и затопли, докато захарта се
разтвори. След това постепенно добави още захар и разбъркай, бавно добавяй
още захар и бъркай, докато захарта спре да се разтваря във водата. Водата
трябва да започне да изглежда леко мътна. Така ще разбереш, че захарта вече
не се разтваря, постигнато е перфектно насищане със захар. Накратко, създаваш
наситен разтвор на захар или разтвор, в който повече захар не може да се
разтвори при определена температура. Количеството на захарта спрямо водата
трябва да е около 3:1. Можеш лесно да удвоиш или утроиш рецептата, стига да
поддържаш съотношението от 3:1.

Разрежи шишчетата на размер, подходящ за буркана или чашата, която си
подготвил. Натопи шишчетата във вода и ги оваляй в захар. Остави настрана
пръчките със захар, за да засъхнат.

Когато захарната вода се охлади достатъчно, пресипи я в бурканите или чашите,
като използваш по един буркан за различен цвят боя. Щом пръчките са
засъхнали, внимателно ги постави в бурканите. Важно е шишчетата да не се
допират до дъното или стените на бурканите.

Какво ти трябва:
1. Сол
2. Вода
3. Две чаши
4. Две яйца

1. Напълни едната чаша почти до горе с вода. Леко пусни едното яйце в чашата с
водата. Трябва да потъне на дъното.

2.

Напълни втората чаша до половина с вода. Добави 4 супени лъжици трапезна
сол във водата и разбъркай. Допълни с вода, почти до горе.

3. Внимателно сложи второто яйце в разтвора със сол...то плава!

Какво ти трябва:
1. Свещ
2. Запалка
3. Чаша

1. Запали свещ и след това я изгаси с чашата.

2. Доближи запалката близо до дима от свещта и я запали.

3. Ще видиш, че свещта ще се запали сама.

Какво ти трябва:
1. Вино
2. Вода
3. Пластмасов съд
4. Две еднакви чаши

1. Вземи пластмасовия съд и като използваш ножица, изрежи парче, което да е
напълно равно.Трябва да е малко по-голямо от диаметъра на чашата. Вземи
едната чаша и я напълни с вино до ръба. По същия начин напълни и другата
чаша, но с вода.

2.

Вземи парчето пластмаса и го постави върху чашата с водата, като внимателно
придържаш пластмасата върху чашата, я обърни. След това постави чашата
върху другата чаша с вино с палстмасовото парче между тях.

3. Като придържаш горната чаша, внимателно плъзни палстмасата, така че да

направиш малък отвор между двете чаши. Веднага ще забележиш, че виното
преминава от долната чаша в горната. След около 10 минути трябва да си
превърнал водата във вино.

Какво ти трябва:
1. Две чаши
2. Вода
3. Боя за храна
4. Белина

1.

Напълни 3/4 от едната чаша с вода на стайна температура. Добави две капки боя
и набюдавай яркостта на цвета, докато се разтваря във водата.

2.

Напълни 1/4 от другата чаша с белина преди да я смесиш с оцветената вода.
Пресипвай сместа между двете чаши 3-4 пъти.

3. Остави сместа да поседи така за няколко минути и наблюдавай промените в
оцветяването.

Какво ти трябва:
1. Мляко
2. Кола или друго тъмно безалкохолно

1. Бавно сипи малко мляко в безалкохолната напитка.

2. Затвори бутилката с капачката.

3. Остави бутилката да поседи малко така и наблюдавай какво ще стане.

Какво ти трябва:
1. Чаша за вино
2. Носна кърпичка от плат
3. Вода
4. Купа

1. Сложи носната кърпа върху чашата, като натиснеш центъра на кърпичката

надолу в чашата. Напълни 3/4 от чашата с вода, като сипваш вода в средата на
кърпата.

2. Бавно издърпай носната кърпа надолу по страните на чашата, правейки я

стегната (опъната плътно по цялата повърхност на чашата). Хвани краищата на
носната кърпичка в долната част на чашата.

3. Постави едната ръка върху отвора на чашата и я обърни с другата ръка. Може да
го направиш над купа или мивка, защото може да потекат няколко капки.
Издърпай долната ръка от чашата (бавно) и водата трябва да остане в чашата!

Какво ти трябва:
1. Бутилка с капачка от 1 л
2. Габърче
3. Вода

1. Напълни бутилката с вода и сложи капачката.

2.

Като използваш габърчето, направи пет дупки на равно разстояние близо до
дъното на бутилката. Развий капачката, за да освободиш водата.

3. Прокарай пръста си по струите вода. Виж как се променят.

Какво ти трябва:
1. Растително олио
2. Балон
3. Шиш

1. Надуй балона и завържи възел в края.

2. Намазни шиша и след това внимателно го завърти в балона до възела.

3. Балонът е прободен, но не е спукан!

Какво ти трябва:
1. 2 чаши
2. Лъжица
3. Олио
4. Вода
5. Веро
6. Хартия

1.

2.

Напълни две чаши по равно с вода. В едната от чашите добави около 30 мл веро
и внимателно разбъркай.

Направи две идентични топки от хартия, които да могат да се поберат в чашите с
вода. Пусни едната топка в чашата с чиста вода, а другата – в тази със
сапунената вода.

3. Ще забележиш, че хартиените топки реагират различно на двете течности.
Едната топка потъва, а другата плава на повърхността.

Какво ти трябва:
1. Вряща вода
2. Чаша
3. Желатин
4. Царевичен сироп
5. Чаена лъжица
6. Вилица

1. Напълни чашата с вряща вода, а след това добави 3 чаени лъжици желатин.

2. Изчакай да се отпусне и разбъркай с вилица. Добави 1/4 чаша царевичен сироп и
разбъркай сместа, докато започнат да се образуват дълги нишки или слуз.

3.

Остави сместа да се охлади бавно и добави вода на малки количества до
получаване на текстурата, която ти харесва.

Какво ти трябва:
1. Мед
2. Царевичен сироп или сироп за палчинки
3. Веро
4. Вода (може да е оцветена с боя за храна)
5. Растително олио
6. Спирт (може да е оцветен с боя за храна)
7. Масло за лампи
8. Мляко
9. Ваза

1. Измери равно количество от всички течности в чаши.

2.

Внимателно изсипи първо меда, а след това царевчния сироп във вазата. Не
трябва да се допират до стените, докато ги сипваш.

3. Бавно и внимателно добавяй и останалите течности: сложи мляко и веро. След
това добави вода, като се увериш, че тече по стените на вазата върху верото.
Добави олиото, спирта и маслото за лампи по същия начин.

Какво ти трябва:
1. 2 чаши
2. Вода
3. Желирани мечета
4. Кола

1. Напълни едната чаша с вода, а другата с кола.

2. Постави по едно желирано мече във всяка чаша.

3. Остави така чашите за 24 часа, след това изкарай мечетата и виж как са се
променили.

Какво ти трябва:
1. Буркан, достатъчно голям, за да побере пилешка кост
2. Оцет
3. Кост от пиле – кост от бутче върши най-добра работа

1. Изплакни костта под течаща вода, за да отстраниш месото. Забележи колко

твърда е костта – леко се опитай да я огънеш. Както в нашите кости, така и в тези
на пилето, се съдържа минерал, наречен калций, който ги прави здрави.

2. Сложи костта в буркана и я покрий с оцет. Може да сложиш капакa на буркана
или да го покриеш – остави да поседи така за 3 дни.

3. След 3 дни махни костта. Трябва да се усеща различно. Сега можеш да я

изплакнеш и отново да се опиташ да я огънеш. Наистина ли е гумена кост?

Какво ти трябва:
1. Боя за храна
2. Стъклена чаша
3. Вода
4. Цветя (карамфили)
Можеш да направиш този експеримент
и с целина вместо цветя.

1. Напълни чашата с вода.

2. Реши в какъв цвят искаш да боядисаш твоите цветя и го прибави в чашата.

Трябва да добавиш достатъчно боя, за да стане силен цветът във водата, само
няколко капки боя няма да имат ефект.

3. Отрежи последния сантиметър от стъблото на карамфила и след това постави
стъблото в оцветената вода. Изчакайте. На следващия ден ще забележиш, че
цветовете и листата на карамфила са започнали леко да се оцветяват.

Какво ти трябва:
1. Чисти и сухи кламери
2. Кухненска хартия
3. Купа с вода
4. Молив с гума

1. Напълни купата с вода. Опитай се да накараш кламера да плава...не се
получава, нали?

2. Откъсни парченце от хартията, около 5-7 см дълго. Внимателно постави

парченцето върху повърхността на водата и след това леко постави сухия кламер
върху парченцето хартия (опитай се да не докосваш водата или хартията).

3. Използвай края на гумата на молива, за да потопиш вниматено хартията (не
кламера), докато парченцето потъне. Ако имаш късмет, хартията ще се е
потопила, а кламерът ще остане да плава!

Какво ти трябва:
1. 120 мл мляко
2. 120 мл сметана
3. 1/4 чаена лъжица ванилия (може да използваш друг
вкус като шоколадов сироп например)
4. 4 чаени лъжици захар
5. Няколко капки боя за храна (опционално – ако искаш
да оцветиш сладоледа си)
6. Много лед
7. Много (половин чаша) сол
8. Малка торбичка за фризер със закопчаване
9. Голяма торбичка за фризер със закопчаване

1. Сложи млякото, сметаната, есенцията, боята и захарта в малката торбичка и я

закопчай (увери се, че е напълно затворена и закопчана). Сложи около чаша лед
в голямата торбичка и посипи леда с част от солта. Сложи малката торба със
съставките вътре в голямата.

2. Добави още лед и още сол. Продължавай да добавяш лед и сол, докато торбата
почти се запълни. Закопчай я и като придържаш двата края на торбичката, я
разклати напред-назад (все едно държиш волан на кола) за около 5-8 мин.

3. Отвори голямата торба и изкарай малката – трябва да е пълна със сладолед!
Изплакни торбата под течаща вода, за да отстраниш, ако има сол близо до
отвора на торбичката. Отвори и се наслаждавай!

Какво ти трябва:
1. Една ябълка, разрязана на 4 равни парчета
2. 4 буркана
3. Оцет
4. Подсолена вода
5. Лимонов сок

1. Сложи по парче ябълка във всеки буркан.

2. Напълни всеки буркан до половина с една от течностите. Парчето ябълка трябва
да бъде покрито с течност. Четвъртата ябълка и контейнер е твоята контролна
група, така че не добавяй нищо към нея.

3. Дръж бурканите на хладно за седмица. Наблюдавай ябълките за изгниване,
мухлясване и всякакви други промени.

Какво ти трябва:
1. Стъклена бутилка с тясно гърло
2. 1 супена лъжица вода
3. Балон
4. Ръкохватки
5. Фуния

1. Остави водата да заври в тенджера и след това изсипи от врящата вода в
бутилката. Бутилката ще е много гореща, затова внимавай и използвай
ръкохватките и предупреди всички вкъщи да не я докосват.

2. Опъни отвора на балона върху гърлото на бутилката, като центрираш балона.

3. След около 30 сек. балонът ще започне да се движи сам. Краят на балона трябва
да се е изтеглил в стъклената бутилка, да се е обърнал напълно в бутилката и да
продължава да се разширява вътре в нея.

Какво ти трябва:
1. Картонена кутия или пластмасова бутилка от мляко
2. Ножица
3. Плитка тава
4. Студена вода
5. Кибритена клечка / клечка за зъби / коктейлна клечка
6. Веро или друга течност за почистване

1. Напълни тавата с вода.

2.

3.

Изрежи правоъгълник от 2 х 3 см от бутилката за мляко или картонената
опаковка, така че да имаш плоско парче материал, което да плава върху вода.
Това е „лодката“, така че не се колебай да я направиш във форма на лодка.
Постави „лодката“ върху водата в единия край на тавата.

Потопи клечката във верото. Потопи сапунения край на клечката във водата зад
гърба на лодката. Гледай как лодката се движи по водата.

Какво ти трябва:
1. Крем за бръснене
2. Сода за хляб

1. Смеси една чаша крем за бръснене с една чаша сода за хляб, разбъркай с
вилица, докато заприлича на сняг.

2. Добави няколко капки вода или още сода, ако е необходимо.

3. След като приключиш, ще можеш да играеш със „снега“ за около 7-10 дни, ако го

оставиш непокрит на място, което не е прекалено влажно. Този сняг не е годен за
консумация!

Какво ти трябва:
1. 7 стъклени чаши
2. Боя за храна
3. Вода
4. Кухненска хартия

1.

Започни, като поставиш 7 чаши на плота. Напълни чаши 1, 3, 5 и 7 почти до горе
с вода.

2.

Добави боя в чашите: 5-10 капки червена боя в чаши 1 и 7; 15 капки жълта боя в
чаша 3; 5-10 капки синя боя в чаша 5

3.

Вземи парче кухненска хартия и я сгъни наполовина по ширина, сгъни я отново, и
отново, и отново. Сега постави едната страна на сгънатата хартия в едната чаша,
а другата страна – в следващата чаша. Повтори с останалите чаши. Гледай
капилярното действие, докато водата се изкачва по хартиената кърпа.

