
МАТЕРІЯ ТА СИЛИ

ЧОМУ У ТЕБЕ ІНОДІ ВОЛОСС Я 

С ТАЄ ДИБКИ?

ТОБІ ПОТРІБНО:
Тонкий шовковий папір

1 ножиці

1 шерстяна хустка (напр., 1 шарф чи 1 

шерстяний светр)

2 повітряні кульки

СПРОБУЙ!

1.  Виріж із 

шовкового 

паперу різні 

маленькі 

форми.

2.  Надуй 

повітряну 

кульку та 

зав‘яжи її 

знизу.

3.  Сильно 

натери 

кульку 

шерстя-ною 

хусткою.

4.  Тепер тримай 

повітряну 

кульку над 

вирізаними 

з паперу 

формами.

5.  Тепер спробуй натерти 2 повітряні 

кульки шерстяною хусткою та 

наблизь їх одна до одної.

ЛЕГКЕ
СЕРЕДНЄ

ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
Клаптики шовкового паперу стрибають на повітряну кульку, коли ти 

тримаєш її над ними, і „прилипають” до кульки. Деякі знову падають вниз.  

Обидві кульки уникають одна одну, вони взаємно відштовхуються.

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
У кожного предмета від природи є позитивні (+) та негативні (-) заряди. 

Позитивні та негативні заряди, як правило, знаходяться у стані рівноваги. 

Через тертя шерстяною хусткою рівновага зарядів у повітряній кульці 

порушується, виникає електрична напруга. Повітряна кулька заряждується 

негативно. Оскільки позитивні та негативні заряди притягуються, повітряна 

кулька може тепер притягувати позитивні заряди у клаптиках шовкового 

паперу та піднімати їх. 

Обидві повітряні кульки після тертя шерстяною хусткою заряджені 

негативно. Два негативно заряджених предмета (так само як два позитивно 

заряджених) відштовхують один одного – як ти можеш побачити на 

прикладі повітряних кульок.

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Також коли ти одягаєш, наприклад, шерстяний светр, виникає електрична 

напруга. 

Твоє волосся потріскує, „прилипає” до светра та повністю розпадається. 

Волосини стирчать в усіх напрямках, оскільки зараз вони мають однаковий 

заряд та відштовхують одна одну. 

ДО РЕЧІ:
Також між небом та землею існує електрична напруга. Якщо 

напруга між хмарами (позитивно заряджені) та землею (негативно 

заряджена) дуже велика, виникає „коротке замикання”. Ми бачимо 

його як блискавку. 
Е ЛЕК ТРИЧНІ    
ЗАРЯДИ
                ФІЗИКА




