
СПРОБУЙ!
Подивись на предмети, які ти назбирала / 1. 

назбирав, та поміркуй, що станеться, 

якщо ти покладеш їх у воду. Вони будуть 

плавати чи потонуть? 

Наповни водою ємність та 2. 

проекспериментуй, чи ти була / був 

права / правий у своїх припущеннях. 

А зараз поклади пластилінову кульку в 3. 

склянку та відміть червоним 

фломастером рівень води.

Вийми кульку та зроби із неї кораблик. 4. 

Пильнуй, щоб при формуванні кораблика 

використати весь той же пластилін. 

Кораблик має таку ж вагу, як і раніше 

кулька. Що станеться, якщо ти покладеш 

кораблик у воду? Спробуй!

Потім знову відміть зеленим олівцем 5. 

рівень води (наскільки високо стоїть

вода у склянці). Що ти спостерігаєш?

ТОБІ ПОТРІБНО: 
1 велика ємність

1 склянка з водою

різні предмети (напр., камінці, корок, гвинт …) 

вода

кулька із пластиліну (величини приблизно з горіх) 

1 червоний та 1 зелений фломастер 

МАТЕРІЯ ТА СИЛИ

ЧОМУ ПЛАВАЄ ВАЖКИЙ С ТА ЛЕВИЙ 

КОРАБЕ ЛЬ?
ЛЕГКЕ

СЕРЕДНЄ

ВАЖКЕ
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ЩО ВІДБУВАЄ ТЬС Я?
Деякі речі, які ти назбирала / назбирав, плавають, а інші тонуть. Кулька із 

пластиліну, наприклад, опускається на дно ємності. Але якщо ти зробиш із 

неї корабель, вона буде плавати!

Ти можеш також спостерігати, що рівень води у склянці стає трошки вищим, 

коли ти покладеш кульку в склянку, і ще вищим, коли ти покладеш у склянку 

корабель (відмітка зеленого фломастера – вище за червоного).  

ЧОМУ ЦЕ ТАК?
Якщо покласти предмет у воду, діють дві сили. Сила тяжіння (вона тим 

більша, чим важчий предмет), тягне його вниз. Але також і вода здійснює 

силовий вплив – „виштовхувальну силу”. Вона витискає предмет нагору. 

Пластиліновий кораблик має таку ж вагу, як кулька; сила, що тягне на дно, в 

обох випадках однакова. В чому ж різниця? 

Кораблик займає у воді більше місця, ніж кулька (ти можеш це побачити 

по тому, що змінюється рівень води). Кажуть: „Корабель виштовхує більше 

води, ніж кулька”. Чим більше води виштовхується, тим сильніше тисне 

виштовхувальна сила нагору. Якщо виштовхнена вода має таку ж саму вагу, 

як занурений предмет, тоді виштовхувальна сила тисне з такою ж силою 

нагору, як сила тяжіння – вниз: предмет плаває! Якщо виштовхнена вода 

легша за предмет, тоді сила тяжіння тягне його вниз та він тоне. 

ДЕ МЕНІ ЦЕ ПОТРІБНО?
Тепер ти можеш зрозуміти, чому „справжні” кораблі зі сталі плавають! 

Корабель виштовхує багато води. Ця виштовхнена вода має таку ж вагу, як 

сам корабель. Отже, виштовхувальна сила (води) – така ж велика, як вага 

(корабля): корабель плаває!  

ДО РЕЧІ:
Спробуй тримати в руці важкий камінь та занурити 

його в воду. У воді камінь раптом здається легшим. 

Причина цього – виштовхувальна сила, що „тисне” 

нагору. Що відбувається? Де при цьому лежить 

центр тяжіння?  

ВИШТОВХУВАЛЬНА 
СИЛА 

            ФІЗИКА




