
ТОБІ ПОТРІБНО:
Відро з водою 

1 лупа

1 шматок граніту (бруківки)

1 шматок кам'яної солі (можна купити, напр., 

у домогосподарчому магазині)

1 пемза (можна купити, напр., у магазині 

товарів гігієни)

1.  Занур камені у відро з водою та 

подивись, що станеться. 
2.  Спробуй пошкрябати камені нігтем. 

3.  Підніми камені та порівняй їх вагу. 
4.  Поспостерігай за формою, фарбою 

та структурою каменів. З лупою ти 

побачиш ще більше!

СПРОБУЙ!

НЕБО ТА ЗЕМЛЯ 

ЯК РІЗНЯТЬС Я К АМЕНІ?
ЛЕГКЕ

СЕРЕДНЄ

ВАЖКЕ



©
 Д

и
тя

ч
е

 б
ю

р
о

, В
ід

е
н

с
ь

к
и

й
 У

н
ів

е
р

с
и

те
т

ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
1. У пемзі є багато маленьких повітряних пузирів. Тому вона плаває на поверхні. 

2. Кам‘яна сіль м‘якіша, ніж інші камені, і тому на ній залишаються царапини від 

нігтя.

3. Граніт – найважчий камінь, пемза (через повітряні пузирі) – найлегший. 

4. Граніт – „мішаний камінь” та виглядає „плямистим”. Він складається з трьох 

різних мінералів: 

• польовий шпат (сіро-молочні „крапочки“) 

• кварц (біло-прозорі „крапочки“) 

• слюда (чорно-блискучі „крапочки“) 

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
Кам‘яні породи нашої Землі утворилися дуже різними шляхами:  

• При виверженні вулкану лаву було викинуто у повітря, де вона охолодилася та

стала твердою пемзою. В лаві були повітряні пузирі, які зараз містяться у пемзі. 

• Там, де зараз Альпійські гори, раніше було море. Море поступово зникло. 

Із морських матеріалів (пісок, корали і т.д.) утворилися Альпи. Морська сіль 

частково перетворилася у кам'яну сіль, яку зараз знаходять у горах. 

• Граніт утворився під дуже високим тиском та під дією високих температур. 

Первинна кам'яна порода при цьому перетворилася у твердий та важкий 

граніт, викрісталізувалися окремі мінерали. Ці кристали – це „крапочки”, які ти

бачиш.

ДО РЕЧІ:
Ще твердіший за граніт – діамант.

Він – найтвердіша кам‘яна порода.

ПЕТРОЛОГІЯ
ГЕОГРАФІЯ

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Оскільки у кожної кам‘яної породи свої властивості, її можна по-різному 

використовувати. Стабільний граніт часто використовують як бруківку для 

тротуарів. Пемза добре придатна для теплоізоляції житлових приміщень. Із 

кам‘яної солі виготовляють харчову сіль.   




