
TВАРИНИ, РОС ЛИНИ ТА К ЛІТИНИ 

ЩО Є В ТВОЇЙ С ЛИНІ?

ТОБІ ПОТРІБНО:
1 прозорий пластиковий стаканчик

1 маленька чиста баночка для варення

1 столова ложка

1 чайна ложка

прибл. 1 столова ложка ізотонічного напою (напр., 

Gatorade, Isostar, IsoTonic) (не фруктові соки, не 

лимонади!)

прибл. 1 чайна ложка рідкого засобу для миття посуду 

2 чайні ложки солі

прибл. 45 мл (=10 чайн.ложок) води

прибл. 5 мл (=1 чайна ложка) ізопропанолу або 

абсолютного етилового спирту (твої батьки можуть 

купити в аптеці)

СПРОБУЙ!
1. Добре прополосни рота 1 столовою ложкою 

ізотонічного напою та виплюнь усе у 

пластиковий стаканчик (=„слинний розчин”).

2. Візьми баночку для варення та приготуй 

„спеціальну суміш” із наступних складових:

1 чайна ложка рідкого засобу для миття посуду

2 чайних ложки звичайної солі

прибл. 45 мл (=10 чайних ложок) води

3. Добре закрий баночку та добре взбовтни 

„спеціальну суміш”.

4. Додай 3 мл (=пів чайної ложки) „спеціальної 

суміші” до твого „слинного розчину”, добре це 

перемішай та залиш на 1-2 хвилини. 

5. Додай 5 мл (=1 чайна ложка) ізопропанолу 

(або абсолютного етилового спирту) та залиш 

на 1-2 хвилини. 

ЛЕГКЕ

СЕРЕДНЄ
ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
А зараз ти побачиш довгу білу нитку, твою ДНК!

Зазвичай ДНК побачити не можна. Але за допомогою хімічного 

експерименту це тобі вдасться.

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
Все твоє тіло складається із клітин. У тебе є клітини шкіри, кісток, печінки, 

м‘язів та багато інших. У кожній клітині є клітинне ядро. В кожному 

клітинному ядрі знаходиться ДНК (дезоксирибонуклеїнова кислота). Вона 

тісно складена у клітинному ядрі та має довжину приблизно 2 метри! 

Також і в твоєму роті є клітини, клітини ротової слизової оболонки. Через 

ізотонічний напій деякі з цих клітин ротової слизової оболонки потрапили 

у твою слину. Різні складові експерименту (засіб для миття посуду, сіль, 

ізопропанол) подбали про те, щоб ДНК відірвалася від клітин та нарешті 

стала видимою.  

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
У ДНК міститься інформація про певні властивості, напр., наскільки 

високою може вирости людина чи який у неї колір очей. ДНК грає 

особливу роль у спадковості. Це також є причиною того, що ми схожі на 

наших батьків та дідусів і бабусь!

ДО РЕЧІ:
В ізопропанолі чи в абсолютному етиловому спирті ти 

можеш зберігати ДНК у закритій ємності кілька років! 

(Налий трохи етилового спирту в маленьку трубочку, 

що закривається, дістань зубочисткою твою ДНК із 

баночки та поклади її туди.)

ДНК 

    ГЕНЕТИКА 




