
МАТЕРІЯ ТА СИЛИ

ТИ МОЖЕШ ТЕ ЛЕФОНУВАТИ ЗА 
ДОПОМОГОЮ С ТАК АНЧИК А ВІД 
ЙОГ УРТА?

ТОБІ ПОТРІБНО:
2 стаканчика від йогурта

1 довгий шнур (навіть довжиною декілька метрів!)

2 зубочистки або сірника

1 голка для шиття

СПРОБУЙ!
1.  Протягни шнур чи нитку в голку. 

Проколи голкою дірку у центрі 

дна стаканчика. Кінець нитки 

повинен тепер бути всередині 

стаканчика від йогурта. (Якщо 

шнур затовстий, можеш також 

вирізати або проколоти маленьку 

дірку у дні стаканчика ножицями.) 

2.  Протягни нитку далі та зав‘яжи її 

навколо зубочистки або сірника, 

щоб нитка не просковзнула назад 

через дірку. 

3.  Протягни нитку назад, щоб 

зубочистка опинилася на дні 

стаканчика. 

4.  Зроби те ж саме з іншим 

стаканчиком – стаканчиковий 

телефон готовий! 

ЛЕГКЕ
СЕРЕДНЄ

ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
Пошукай когось, з ким ти хотів би / хотіла б поговорити. Візьміть обидвоє в 

руку по стаканчику.

Станьте так далеко одне від одного, щоб натягнувся шнур. Якщо тепер хтось 

з вас буде говорити в стаканчик, його чи її можна буде чути на іншому кінці!

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
Коли ти говориш, ти виробляєш при цьому звуки. Ці звуки – ніщо інше як 

звукові хвилі, тобто невидимі хвилі у повітрі. Ці хвилі у повітрі ти можеш 

уявити схожими на водяні хвилі.

Звукові хвилі, які ти говориш у стаканчик, вдаряються у дно стаканчика. 

Він починає коливатися. Від дна стаканчика хвилі потрапляють до нитки. 

По натягнутій нитці хвилі можуть мандрувати до іншого стаканчика, вони 

„пливуть” вздовж нитки. Коли вони прибувають на інший кінець, вони 

примушують той інший стаканчик коливатися. А від стаканчика хвилі 

мандрують у повітря в стаканчику. Якщо твій друг / твоя подруга прихилить 

вухо до стаканчика, воно може зловити звукові хвилі. Отже, він чи вона чує, 

що ти сказав / сказала!  

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Ти щойно вивчив / вивчила щось про спеціальну область фізики – акустику. 

Акустика – це наука про звуки.

Акустику можна використовувати у багатьох областях: коли, напр., 

займаються записом музики чи хочуть побудувати приміщення, в якому 

можна дуже добре чути (напр., концертний чи лекційний зал).

ДО РЕЧІ:
Ти ще можеш гарно прикрасити 

стаканчиковий телефон, наприклад, 

наклейками чи розмалювавши його. 
UNDE ACUSTICE 
          F IZICĂ




