
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стимулиране 
Образователен Пакет За Ученици (На Възраст От 14 До 17 Години), Който 

Подчертава Значението На Иновативните Материали В Нашето Ежедневие. 

Способства За Придобиване На Познания В Сферата На Науката, Изкуството, 
Технологиите И Защитата На Околната Среда.  
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За проекта 
„Стимулиране“ е програма на Европейския съюз, която има за цел да разкрие значението 

на иновативните материали в нашето ежедневие. Напредничавите материали са нашите 

съюзници в изграждането на устойчиво бъдеще. Това е основното послание, което искаме 

да предадем на 23 европейски езика чрез нашия сайт, документалния филм и откъсите от 

филма, интерактивната компютърна игра и посредством образователните материали. 

Научете повече за ролята на иновативните материали в областта на здравеопазването, 

опазването на околната среда, технологиите, иновациите, производството и 

съхраняването на енергия и много други.   

Надяваме се, че образователният пакет за средните училища ще предизвика у младите 

хора интерес към бъдещето и възможните приложения на иновативните материали. Също 

така се надяваме, че устремът на представените в нашия проект учени ще вдъхнови 

младежите да се заемат с научни изследвания или да изберат професия в областта на 

науката и технологиите.  

 

Как да използвате този ресурс 
Този образователен пакет представлява част от проекта „Стимулиране“ и може да се 

използва в комбинация с други налични ресурси. Дейностите се основават на откъсите от 

документалния филм „Тайният живот на материалите“ и информацията на интернет 

страницата на „Материалите на бъдещето“ (www.materialsfuture.eu).  

 
Пакетът се състои от три части. В началото се изброяват дейностите, които изследват 

необходимостта от иновативни материали. Преминава се към откриването на различни 

видове иновативни материали. В заключение се разглежда въпросът какви действия 

могат да предприемат  самите ученици. Модулите и дейностите в този пакет са създадени 

по такъв начин, че можете да работите от начало до край или да изберете отделни 

дейности. Където е необходимо се добавят работни листове и бележки за преподавателя. 

Този пакет се споменава в разказа „Приключенията на Макс и Лили“ и играта „Ловец на 

материали“. И двете могат да бъдат намерени на интернет страницата. 

Този пакет е подходящ за ученици на възраст 14-17 години. Тъй като ще бъде използван в 
различни страни от ЕС, той няма конкретни връзки с учебната програма. Въпреки това, 
дейностите са свързани с темите на уроците по естествени науки, изкуство, технология и 
защита на околната среда.  
 
След изпълнението на дейностите в настоящия пакет, учениците:  

http://www.materialsfuture.eu/
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 ще разберат какво означава иновативни материали и ще изучат различните им 
класове. 

 ще разберат важната роля и потенциала на иновативните материали за 
устойчивото бъдеще на планетата.  

 ще разберат какво означава да се занимаваш с научни изследвания или да 
работиш в областта на науката и технологиите.  

 
Част 1: Необходимост от иновативни материали 

Тези дейности ще помогнат на учениците да разберат настоящата ситуация и да се 

информират относно ограниченията в използването на ресурсите на нашата планета. 

Също така, учениците ще се бъдат въведени в света на иновативните материали.  

 

След изпълнението на тези дейности учениците ще могат:  

 да изследват възможностите за използване на ресурсите на нашата планета и, 

свързаните с тях ограничения  

 да разберат какво е устойчивост/жизнеспособност  

 да обяснят какво означава напредничав материал  

 

Ще Ви потрябва: 

 Работен лист 1 

 Достъп до Интернет 

 

Дейност 1| Обсъждане на понятието „устойчиво развитие“ (20 

минути)  

(Въведение в темата)  Устойчиво развитие е начин на използване на природните ресурси, 

който цели да задоволи човешките нужди, като същевременно запазва естествения 

баланс в околната среда, така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани както 

в текущия момент, така и от следващите поколения в далечното бъдеще. От дълго време 

използваме възобновяеми материали, извлечени от растения, като дърво, памук и каучук. 

Въпреки това, през миналия век човешките нужди са надвишили естествения растеж на 

животните (свръх-риболов!) и растенията. Също така, все повече и повече ние сме 

зависими от ресурси като въглища, природен газ и нефт, които изразходваме с огромни 

темпове. Нефтът се използва не само като гориво, но и като суровина за производството 

на пластмаси, бои, фармацевтични продукти и текстил. Предизвикателство за учените е да 

се намерят начини за създаване на продукти чрез използване на ефикасни и устойчиви 

енергийни ресурси. Страхотна тема за обсъждане!  
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(Дейност) Попитайте учениците за становището им по трите следни въпроса. След това ги 

помолете да изследват въпросите в групи и да ги обсъдят. Можете да гласувате или дори 

да направите план за действие, ако учениците се въодушевят и пожелаят да предприемат 

действия, свързани с една от обсъжданите теми. 

1 Ползата от източниците на възобновяема енергия надхвърлят техните 

недостатъци.  

2 Трябва да се забрани производството на найлонови торбички. 

3 Трябва да променим начина си на живот, за да запазим планетата за 

бъдещите поколения. 

  

Насърчете учениците да се замислят по следните въпроси: защо пластмасите са толкова 

често използвани? Защо това представлява проблем? Кои методи на производство и 

изхвърляне на материалите се прилагат? Какво е въздействие върху околната среда и 

животните? Достигат ли работните места и правилно ли се използва обработваемата 

земя? Съществуват ли алтернативи на използваните днес материали и енергийни 

източници?  

 

Дейност 2| Развитие на технологии (40 минути) 

(Въведение в темата) Днес, повече от 70% от всички технически нововъведения в широк 

кръг от области и приложения пряко или косвено зависят от развитието на иновативните 

материали. Сред хората съществува тенденция да се подценява значението на 

иновативните материали в ежедневието, тъй като те се фокусират основно върху крайните 

продукти, без да оценяват технологиите. Гражданите не знаят, че повечето използвани 

днес технологични продукти съществуват благодарение на постоянното подобряване на 

свойствата на иновативните материали. 

 

(Дейност) Нека учениците проучат по кой начин, благодарение на технологиите и науката, 

са се подобрили материалите, използвани за производство на предмети от бита. Всеки 

ученик трябва да избере и да изследва подобренията направени в един предмет от бита 

(например електрическа фурна, хладилник, маса, компютър, игри и т.н.). Учениците ще 

трябва да потърсят информация за това, кой е изобретил предмета и какви материали са 

били използвани за направата му. След това те трябва да проследят по какъв начин с 

течение на времето предметът се е усъвършенствал. В каква степен са се 

усъвършенствали технологиите необходими за създаването на предмета? Как са се 

подобрили материалите? Нека учениците съставят кратък доклад по разработената тема.  
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Дейност 3|  Въведение в иновативните материали (20 минути) 
(Въведение в темата) Все още съществуват множество начини за усъвършенстване на 

използваните материали, което ще ги направи по-устойчиви и ефективни. Затова  учените 

продължават да разработват иновативни материали. Проектът „Стимулиране“ фокусира 

вниманието ни върху значимостта на иновативните материали в нашето ежедневие. Както 

казват Макс и Лили: „... всички тези иновативни материали са променили нашия свят и са 

го направили по-бърз, по-силен, по-евтин и по-ефективен. А също така, по-здравословен и 

по-устойчив.“  

 

Попитайте учениците, дали могат да дадат дефиниция на понятието иновативни 

материали и да назоват един от тях. Напишете техните предположения на дъската. След 

това им обяснете, че иновативни материали са „супер-материали с изключително висока 

производителност." Това може да бъдат съвсем нови материали или видоизменени 

материали, които вече съществуват. Особени представки сочат, че става въпрос за 

иновативни материали: ултра- (в много висока степен), супер- (свръх) и нано- 

(микроскопичен). Изключително твърди материали, свръхпроводници, свръххидрофобни 

(отблъскват водата), наночастици или нанотръби. Материалите, които имитират 

природата (биомиметика), или които могат да запаметяват специфична форма (сплави с 

памет на формата), също се считат за иновативни материали.  

 

(Дейност) Учениците ще разгледат различни материали и употребата им във втората част 

на този пакет. Раздайте работния лист 1 и ги помолете да намерят правилното описание в 

енциклопедията на интернет страницата на „Материали на бъдещето“ 

www.materialsfuture.eu/en/learn/encyclopaedia.   

http://www.materialsfuture.eu/en/learn/encyclopaedia
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Част 2: Проучване ролята на иновативните 

материали  

Дейностите в тази част от пакета ще запознаят учениците с ролята на иновативните 

материали в напредничавите технологии и ще им позволят да проучат възможностите и 

приложенията на всеки един от тези материали.  

 

В края на тази дейност учениците: 

 ще изследват шест различни типа иновативни материали и тяхното приложение  

 ще разберат значението на иновативните материали за устойчивото бъдеще   

 ще могат да си представят, как тези материали могат да допринесат за устойчивото 

бъдеще.  

 

Ще Ви потрябва: 

 Работни листове 2 - 5 

 Откъси от филма 1 – 6 (www.materialsfuture.eu/en/film)  

 Достъп до Интернет 

 

1|  Слънчева енергия 
 

Дейност 1| Изследване на слънчевата енергия (40 минути)  

(Въведение в темата) Лили дава определение за соларни клетки: „... соларната клетка е 

устройство, което абсорбира слънчевата светлина и я преобразува в електрическа 

енергия, която може да се използва директно (да захранва електрическа лампа) или да се 

съхранява в батерии. “  

Повече полезна информация Можете да намерете в историята на Макс и Лили „Градът 

на светлината“ в Интернет.  

 

(Обяснение) В тази дейност учениците ще изследват работата на соларните клетки и ще се 

опитат да направят своя соларна клетка. Технологията използвана за преобразуване на 

слънчевата светлина в електричество се нарича фотоволтаична. Думата 

„фотоволтаичен“ произлиза от гръцката дума „фос“ – светлина и думата „волт“, 

образувана от фамилията на прочутия италиански физик и химик Алесандро Волта. Най-

вероятно, учениците вече са виждали черните фотоволтаични панели. Възможно е те да 

се използват и във вашето училище. Можете да покажете на учениците снимка на 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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фотоволтаичен панел. Соларните клетки абсорбират излъчваните от слънцето фотони 

(малки пакети от енергия). Фотоните се абсорбират от полупроводниците в соларния 

панел, състоящ се от различни клетки. Фотоните се удрят в клетките и генерират 

електроенергия, която се пренася по свързаните с клетките кабели. Колкото повече 

соларни клетки имаме, толкова повече електроенергия можем да произвеждаме.  

 

(Дейност) За да помогне на учениците да разберат, как работят слънчевите панели, 

позволете им да експериментират. В Интернет съществуват много примери за 

експерименти. В работния лист 2 са описани три прости експеримента, които учениците 

могат да направят, за да изучат слънчевата енергия.  

Дейност 2| Органични соларни клетки (30 – 60 минути) 

(Дейност) Раздайте работния лист 3, за да се запознаят учениците с въпросите. Покажете 

им откъс от филма, посветен на слънчевата енергия 

(http://www.materialsfuture.eu/en/film/), за да могат те да отговорят на зададените им 

въпроси. Възможно е да се наложи повторен преглед на филма.  Отговорите на въпросите 

се съдържат в бележките за преподавателя 1.  

(Дейност) В световната мрежа съществуват много инструкции, по които можете да 

направите своя клетка на Гретцел, използвайки прости материали, като малини или 

къпини. В „Соларна искра“ съществуват много полезни съвети: 

www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments. В Интернет се 

намират упътвания, бележки за преподавателя, списъци на необходимите материали, 

оборудване и правила за осигуряване на безопасността. Опитът трае 45-60 минути. Също 

така е описан експеримент, който  ще помогне да установите ролята на багрилото, 

използвано в клетките на Гретцел.  

  

 

http://www.materialsfuture.eu/en/film/
http://www.thesolarspark.org.uk/experiments/for-teachers/classroom-experiments


  Разумната употреба на материали осигурява устойчиво бъдеще 
  

 

  

 

2|  Бионично тяло 
 

Дейност 1| Бионика (20 минути) 

(Дейност) Започнете темата с въпроса, знаят ли учениците какво означава „бионика“. 

Изслушайте техните предположения и обяснете, че биониката е прилагане на методи и 

системи открити в природата в изучаването и проектирането на инженерни системи и 

модерни технологии. Естествените биологични способности или производителност се 

имитират или подобряват чрез електронни или електромеханични устройства. В този клон 

на науката учените разработват сложни бионични части на тялото, които улесняват в 

значителна степен живота на хората с увреждания. Нека учениците видят откъс от филма 

(втория откъс на страница: http://www.materialsfuture.eu/en/film/). В него учените 

обясняват подобренията във функционирането на бионична ръка чрез остеоинтеграция, 

т.е. връзка между жива кост и изкуствен имплант. След прегледа на филма обсъдете с 

учениците следните въпроси: 

 

1. Какви възможности дава остеоинтеграцията на хората претърпели ампутация и 

тези с бионични крайници? (Възстановяване на техните сетивни способности. 

Пациентът може да почувства кой обект е сферичен, твърд или мек).  

2. Какви етични проблеми могат да възникнат с развитието на биониката? 

(Например: кой ще получи импланти, как ще се приеме въвеждането на 

допълнителни функции, неприсъщи на човешкото тяло).  

 

Дейност 2| Сензорна стимулация (15 минути) 

(Дейност) Можете ли да си представите какво е да не можете да почувствате сетивни 

дразнители чрез пръстите или дланите? Подканете учениците  да извършат работа за 

която са необходими фини движения на пръстите. Те могат да си завържат връзките на 

обувките или да съберат много дребни предмети. Отначало нека извършат тази работа 

както обикновено, а след това ги помолете да намажат върховете на пръстите си с крем 

срещу лабиален херпес или против изгаряния, който ще причини изтръпване. Нека 

учениците се опитат да повторят своите действия. Могат ли да установят някаква разлика?  
 

Дейност 3| Хронология на боиничното тяло (40 минути) 

(Дейност) Вече хиляди години хирурзите заменят с протези липсващите човешките 

крайници (дървените крака са най-разпространения пример). През миналия век 

биониката постига значителен напредък. Нека учениците да потърсят в Интернет 

хронологията на това развитие и да направят схематичен календар. Изучете действието на 

http://www.materialsfuture.eu/en/film/
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бионичните очи, уши, ръце и крака, а също така на черния дроб и сърцето. Можете да 

определите начална дата или да позволите това да направят самите ученици.  

 

Дейност 4| Проектирайте бионичен крайник (30 минути) 
(Дейност) Разделете учениците по групи (по 3-4 човека). Нека всяка група скицира 

бионичен крайник по собствен проект. Нека всяка група избере човешки орган или 

крайник и се запознае чрез Интернет с неговите характеристики. Какви са задължителните 

функции на този бионичен орган или крайник? Можете да организирате работата на всяка 

група така, че да проектирате заедно бионично човешко тяло.  

 
3| Подражаване на природата 

 

Дейност 1| Цветно зрение (30 минути) 

(Въведение в темата) Очите ни са сложни инструменти с които можем да виждаме 

предметите далеч и в непосредствена близост, да възприемаме дълбочината и 

различаваме цветове. По кой начин различаваме цветовете? Нека учениците проучат 

следните въпроси:  

1. Обяснете как различаваме цветовете. Насърчете учениците да направят скица.  

2. Какво означава „видим спектър“? Кои седем цвята различаваме в този диапазон?  

3. Какво може да бъде причина за дисхроматопсията?  

4. Намери в световната мрежа или създай свой експеримент, който илюстрира или 

изследва начина, по който ние възприемаме цветовете. В интернет съществуват 

много нагледни примери за това. Нека учениците участват в експериментите 

създадени от техните съученици.   

Дейност 2| Структурно оцветяване (30 - 40 минути) 

(Въведение в темата) Както обяснява Лили, някои растения, животни и материали 

отразяват цвета по такъв начин, че те ни се виждат цветни, когато в действителност това 

не е така. Например перата на пауна. Повърхността на материала се състои от 

микроскопични структурни повърхности оформени така, че да отразяват само определени 

честоти на светлината, например само синия и червения цвят.  

Повече полезна информация можете да намерете в историята на Макс и Лили 

„Структурно оцветяване“ в Интернет.  

 

(Дейност) Нека учениците се запознаят с откъса от филма посветен на имитацията на 

природата (трети откъс на страница www.materialsfuture.eu/en/film). Разделете класа на 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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малки групи и раздайте работния лист 4. Учениците трябва да имат достъп до Интернет, 

така че да могат да намерят определенията, свързани с теорията на структурното 

оцветяване. Насърчете ги да дадат обяснение на явлението със свои думи. Отговорите се 

намират в бележките на преподавателя 2.   

(Дейност) В процеса на изследването учениците ще открият, че цветовете на перата на 

много птици и пеперуди са резултат от визуалния ефект на цветното структуриране. Би 

било чудесно учениците да видят тези цветове на живо! Нека учениците разгледат една 

банкнота. Какво виждат върху холограмите на различните банкноти?  

 

4|Триизмерен печат 

Дейност 1| Какво е триизмерен печат? (15 минути) 

(Домашна работа) Преди началото на този урок учениците трябва да намерят в Интернет 
статия за триизмерния печат. Поощрете ги да приведат примери за приложението на тази 
съвременна технология. Нека подготвят въпроси по темата. 
Част от историята на Макс и Лили засяга иновативните материали и триизмерния печат. 
Можете да я откриете в  Интернет. 
 
(Дейност) Обсъдете в клас какво мислят учениците за триизмерния печат. Как действа 
той? За какво може да се използва (неговите приложения)? Какъв е потенциалът на тази 

технология? Какви ограничения съществуват? Запишете на дъската идеите на учениците. 
Вижте откъса от филма посветен на триизмерния печат (пети откъс в 
www.materialsfuture.eu/en/film). В този откъс производител на цигулки проследява 
процеса на триизмерно разпечатване на цигулка. Дали тя ще звучи също така добре както 
ръчно изработените дървени цигулки? Има ли въпроси на които учениците не могат да 
отговорят, въпреки събраната от класа информация? Допълнително изследване в 

Интернет ще помогне да намерите отговорите. За преподавателя: определение за 
триизмерен печат ще намерите в енциклопедията на страница www.materialsfuture.eu. 
Най-често срещаните материали за триизмерен печат са пластмасите, керамиката, 
металите, смолите и др. Съществуват различни видове и технологии на триизмерния 
печат. Триизмерният печат е революционно откритие незаменимо в медицината, 
биологията космическата индустрия, изкуството и производството на стоки за бита.  

 

Дейност 2| Направете ваша триизмерна разпечатка (без ограничение 

на времето) 

(Дейност)  Учениците ще направят своя собствена триизмерна разпечатка. Ако имате 

триизмерен принтер във Вашето училище или достъп до такъв във Вашия район, 

http://www.materialsfuture.eu/
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учениците могат да разпечатат на него своите модели. Ако не, учениците могат да 

начертаят своя триизмерен модел на милиметрова хартия или да направят негово копие с 

помощта на компютърна програма. Те също така могат да използват снимки на даден 

обект, за да подготвят файл за триизмерен печат. В Интернет можете да намерите 

безплатни програми за създаване на файлове за триизмерен печат. Днес цените на 

триизмерните принтери са по-достъпни и би било добре Вашето училище да закупи един. 

Сайтове като www.myminifactory.com предлагат инструкции и примери за триизмерно 

принтиране. Уверете се, че учениците разбират, че разполагат с ограничен брой 

материали за принтиране и избраният от тях обект за разпечатване не е сложен.   

Насърчете учениците да се замислят за неограничените възможности на иновативните 

материали за триизмерен печат и да измислят полезни предмети, които могат да бъдат 

разпечатани с тях. Какво би могло да се напечата с живи клетки? 
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5| Наноматериали 

 

Дейност 1| От „нано“ до „гига“  (10 минути) 

(Дейност) Какво означава представката „нано“? Раздайте на учениците работния лист 5 и 

ги помолете да попълнят пропуските в таблицата. Колко пъти се намалява дължина, след 

всяка стъпка надолу? Отговор: 1000 пъти.  

Дейност 2| Наночастици (30 минути) 

(Въведение в темата) Наночастиците са много малки частици с поне едно измерение 

(височина, ширина, дължина, дебелина, диаметър) в границите от 1 до 100 нанометра. 

Наночастиците са толкова малки, че не се виждат дори с оптичен микроскоп. 

Характеристиките им се различават от тези на материала, от който са били направени 

(свойствата на сребърните наночастици са различни от свойствата на среброто). 

Микроскопичният им размер означава, че те имат по-голяма относителна повърхност от 

другите материали. Затова техните електрически свойства, издръжливостта и активността 

им могат да бъдат изменени или подобрени. Примери за наноматериали е вулканичната 

пепел, графенът, квантовите точки, наночастиците от метали и метални оксиди, 

въглеродните нанотръби, фулерените и т.н.   

(Дейност) Учениците ще изследват къде и как вече се използват наноматериали. 

Учениците трябва да отбележат приложението на наноматериалите в текстилната 

промишленост, електрониката, слънцезащитните продукти, покритията, инструментите, 

лекарствата и т.н. Някои примери са: антибактериалното покритие на чорапи, по-твърди 

инструменти и защита от ултравиолетовата радиация. Използването на наноматериали е 

донякъде спорен въпрос. Нека учениците открият защо. 
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Дейност 3| Графен (20 минути) 

(Въведение в темата) Графенът е образец за наноматериал. Това е нанолист с дебелина 

един единствен въглероден атом (приблизително 0.34 нанометра). Графенът е най-

тънкият материал в света. Всъщност, това е изключително тънка въглеродна прашинка. 

Висококачественият грефен обладава с якост, лек е и почти прозрачен. Той се явява 

отличен проводник на топлина и електричество. Уникалните му свойства могат да доведат 

до революционни открития в областта на електрониката и другите технологии. Например 

една хипотетична бебешка люлка с площ 1 м², изработена от графен би тежала по-малко 

от един милиграм, но лесно би издържала  теглото на едно новородено.  

Повече полезна информация за графена учениците могат да намерят в историята на 

Макс и Лили в Интернет. 

 

Графенът е:  

 10 пъти по-добър проводник на топлина от медта 

 100 пъти по-як от стоманата, но и много гъвкав  

 1.000 километра в секунда е скоростта на движение на неговите електрони, което 

го прави изключителен проводник на електричество 

 10.000 пъти по-тънък от човешкия косъм 

 100.000 пъти по-лек от обикновената хартия 

 98% прозрачен при излагане на светлина, но с плътност, която не позволява 

никакво проникване в материала 

(Дейност) Свойствата и възможностите на графена все още се изследват от учените, 

например в областта на космическите изследвания и транспорта. Разделете учениците по 

двойки и ги помолете да потърсят в Интернет значението на графена за бъдещото на 

космонавтиката и транспорта (например много леки материали). Насърчете ги да 

помислят, как биха изглеждали самолетите и другите транспортни средства и до колко би 

се повишила тяхната функционалност. Какво би означавало това за икономиката и какво 

въздействие би оказало върху околната среда?  
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Бележка: Ако желаете да разширите тази дейност, можете да зададете на учениците да 

проучат и запишат цялата история на транспортните средства от първите велосипеди, 

автомобили, влакове и самолети до съвременните средства за придвижване. Какви 

научни разработки са били направени / са били необходими за всяка стъпка от прогреса? 

6| Адаптивни материали 

Дейност 1| Адаптивни материали (15 минути) 

(Дейност) Нека учениците се запознаят с откъса от филма посветен на адаптивните 

материали (четвърти откъс на страница: www.materialsfuture.eu/en/film). Подгответе на 

дъската следните въпроси:  

1. Коя е професията на хората показани в откъса?  

2. Над какво работят? Какво се опитват да постигнат? 

3. Коя е научната визия, представена в този откъс?  

 

След като видите филма (възможно е да се наложи повторен преглед на материала), 

насочете  вниманието на класа към изброените по-горе въпроси. Хората показани в 

откъса се занимават с наука и разработват технологии с цел да осигурят по-добър живот и 

устойчиво бъдеще. Какво е мнението на учениците по  този въпрос? Кои човешки нужди 

покриват спортните обувки от протоклетки, проектирани от Шамис Аден? 

 

Дейност 2| Визия на бъдещето (30 минути) 

(Дейност) В откъса Мартин Ханцзик (Martin Hanczyc) разказва, че в бъдеще ще бъде 

възможно производството на предмети от протоклетки, които ще имат способността да се 

самовъзстановяват, да се развиват и дори да се самовъзпроизвеждат. Визията на този 

учен разширява нашите представи за технологиите на бъдещето. Разделете учениците по 

двойки ли малки групи и ги помолете да измислят приложение на адаптивните материали 

(пример за това са адаптиращите се спортни обувки от протоклетки, разработени от 

Шамис Аден). Подканете ги да си представят възможностите на материалите от бъдещето, 

които могат да се самовъзстановяват, да се развиват и самовъзпроизвеждат.  

Всяка група ще трябва да представи своята идея пред съучениците. Учениците трябва да 

обяснят възможностите на измисления от тях материал и да обосноват практичното му 

приложение. Повече информация, идеи и скици учениците могат да потърсят в Интернет.  

 
 

http://www.materialsfuture.eu/en/film
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Част 3: Ние ставаме учени 
Дейностите предвидени в тази част на пакета ще насърчат учениците да мислят като 
учените и ще ги  вдъхновят да се заемат с научни изследвания или да изберат професия в 
областта на науката и технологиите.  
 

След изпълнението на тези дейности учениците:  

 ще разберат какво е да си изследовател   
ще бъдат въведени в света на учените. За това ще способства посещението на 
изследователски център или лекция на известен учен.  

Ще Ви потрябва: 

 Работен лист 6 

 Игра „Ловец на материали“ (www.materialsfuture.eu/en/game)  

 Достъп в Интернет 

 

Дейност 1| Стани изследовател (без ограничение на времето) 

(Дейност) Този проект има за цел да демонстрира на учениците важността на 
иновативните материали в нашето ежедневие, да ги вдъхнови да се заемат с научни 
изследвания или да изберат професия в областта на науката, технологиите, дизайна. 
Важно е при изучаването на природните науки учениците да планират и извършват свои 
собствени изследвания. 
 Това ще пробуди у тях интерес и ще ги подготви за бъдещите сериозни изследвания. Тук 

е включена дейност, в която учениците ще изберат задача над която ще работят, за да 

намерят оптималното ѝ решение.  

 

Разделете учениците по двойки или малки групи и обяснете, че всяка от тях ще проучи 

даден проблем и ще даде своето решение. Този проблем може да е свързан с училището 

им, с дома или района. Решението на задачата трябва да включва използването на 

иновативните материали представени в този пакет, затова възможно е решенията да 

бъдат футуристични или теоретични. Например: оградата на училището следва да бъде 

пребоядисана, защото боята е избеляла и се лющи. Как учениците биха решили този 

проблем с помощта на иновативните материали?  

Учениците ще трябва да следват цикъла на решение на задачата. Ако пожелаят да 

използват фантазията си за решения изпълними в бъдеще, те ще спрат на стадия 

„проектиране“. Това е обяснено подробно в работния лист 6.   

 

Дейност 2| „Ловец на материали“  

http://www.materialsfuture.eu/en/game
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(Дейност) Отделете време през което Вашите ученици ще играят играта „Ловец на 

материали“. Тя може да се играе онлайн www.materialsfuture.eu/en/game или да бъде 

изтеглена в смартфон или таблет. В тази игра учениците ще използват иновативни 

материали за да помогнат за създаването на устойчиво бъдеще и по-добър живот. 

Учениците ще научат всичко за науката, която води до преструктуриране на нашия свят. 

„Ловец на материали“ е безплатна игра от последователни задачи, в която играчът 

преминава през различни исторически периоди с двама приятели Макс и Лили. Задачата 

на играещия е да помогне на една малка общност да се развива, да въвежда нови 

технологии, които съчетават различни материали. От действията му зависи дали 

фантастичната общност ще напредне в своете развитие или ще се срине. Съдбата на 

гражданите и околната среда зависят от правилно направения избор.  

Можете да намерите играта на страница www.materialsfuture.eu/en/game.  

 

Дейност 3| Съвети за насърчаване на бъдещите учени  
Колкото по-дълготраен е контактът на учениците със света на науката, толкова по-желана 

става за тях професията на учения. Ето няколко съвета, как да насърчите бъдещите учени: 

 Организирайте посещение в природонаучния музей във вашия район.  

 Организирайте посещение на научна лаборатория във вашия район. 

 Организирайте среща с учен или студент, който се занимава с научни изследвания 

в областта на материалите и технологиите. На тази страница можете да намерите 

карта на която е посочено, къде в Европа се провеждат научни изследвания на 

иновативни материали: www.materialsfuture.eu/en/community/  

 Следете къде се провеждат събития свързани с науките, като „Седмица на 

физическите науки“ или „Фестивал на науките“. Често организаторите предвиждат 

специални ученически пакети, включващи открити лаборатории, интересни и 

полезни дейности.  

 Организирайте фестивал на науките (посветен на иновативните материали!) 

 Нека учениците имат образци за подражание. Те биха могли да проведат 

изследване свързано с живота и дейността на световно известен учен и да 

представят доклад по темата. 

http://www.materialsfuture.eu/en/game
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Работен лист 1| Въведение в иновативните материали 

 
Соларни клетки 

 

 
 

 
Стент 

 

 
 

 
Наноматериали 

 

 
 

 
Сплави с памет на 

формата 
 

 
 

 
Свръх хидрофобни 

материали 

 
 

 
Графен 

 

 
 

 
Електрохроматични 

материали 

 
 

 
Нанотръби 

 

 
 

 
Система за 
насочено 

доставяне на 
медикаменти 

 
 

 
Фотоволтаични 

устройства 
 

 
 



  Разумната употреба на материали осигурява устойчиво бъдеще 
  

 

  

 
Полупроводници 

 

 
 

 
Работен лист 2| Изследвайки слънчевата енергия 

 
1. Кой е най-подходящият цвят за един фотоволтаичен панел?  
Материали за всяка група: ледени кубчета, цветен картон, включително бял и черен. 
 

С помощта на този експеримент учениците ще научат, как цветовете влияят на скоростта 

на абсорбция на слънчевата топлина. Той може да се проведе само в слънчев ден!  

Разделете класа на групи и дайте на всяка група картонени листове в различни цветове и 

кубчета лед. Уверете се, че кубчета лед са приблизително с еднакъв размер. Черните и 

белите листове картон са задължителни, а останалите цветове могат да варират.  

Нека учениците изрежат от картона квадратчета с дължина на страната 10 см.  Поставете 

картонените квадратчета на слънчева светлина, а върху тях, в центъра поставете кубче 

лед. Засечете скоростта с която се топят ледените кубчета. Кои се топят по-бързо и кои по-

бавно? Ледените кубчета върху черния картон би трябвало да се топят най-бързо, тъй като 

черният цвят поглъща слънчевата топлина по-ефективно, докато кубчетата върху белия 

картон би трябвало да се разтопят последни, тъй като белия цвят отразява голяма част от 

слънчевата енергия. Поради тази причина, соларните панели обикновено са боядисани с 

черна матова боя. Кой е вторият най-подходящ цвят за тях? 

 

2. Алтернативен експеримент свързан със слънчевата енергия и цветовете 

Материали за всяка група: бял и черен картон, 4 пластмасови чаши с еднакъв размер 

 

Изрежете два кръга от бял картон и два кръга от черен картон. Поставете по един на 

дъното на всяка чаша. Напълнете ¼ от всяка чаша с вода, измерете и запишете нейната 

температура. Сега затворете едната чаша с черен кръг, а другата с бял (закрепете със 

самозалепваща лента или ластик) и поставете четирите чаши на слънчева светлина. 

Познайте в коя чаша температурата на водата ще бъде по-висока. Измерете 

температурата след 5 и след 10 минути.  

 

3. Слънчева фурна 

Материали за всяка група: картонена кутия за пица, алуминиево фолио, найлоново 

фолио, черна хартия, вестници, ножица и самозалепваща лента. 
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На капака на кутията очертайте рамка на няколко сантиметра от ръба. Изрежете три от 

страните на рамката, а страната към гърба на кутията оставете не изрязана, така че да се 

оформи крило. По този начин се получава прозорчето. Изрежете от домакинско фолио 

парче малко по-голямо от прозорчето. Прикрепете го към капака, като го залепите от 

вътрешната страна. Отворете кутията и покрийте дъното с черна хартия. Направете 

изолация от навити на руло вестници, като ги залепите по вътрешните ръбове на кутията. 

Опънете найлоново фолио от вътрешната страна на капака (покрийте цялата дупка от 

крилото, което изрязахте). Сложете в кутията яденето, което искате да затоплите 

(например парче шоколад). Затворете кутията, но вдигнете нагоре крилото и го обърнете 

с фолиото към слънцето. Подпрете крилото с пръчка за да не се затваря и изчакайте 

приблизително 30 минути докато шоколадът се разтопи. 
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Работен лист 3| Откъс от филма: слънчева енергия 

 

1. Кой е представеният във филма учен? 

 

 

 

2. С какво се занимава? 

 

 

 

3. Какво го е вдъхновило? 

 

 

 

4. Какво е разработил? 

 

 

 

 

5. Как работи? На какво приличат клетките? Нарисувайте една клетка и 

назовете нейните части. 
 

 

 

 

 

 

 

6. Какви са предимствата в сравнение с широко използваните силициеви 
клетки?  

1.  

2.  

3.  

 

 

7. Кои материали могат да бъдат използвани в органичните соларни 

клетки?  
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Работен лист 4| Структурно оцветяване 

 

1. Кои са първите учени наблюдавали структурното оцветяване? 
 
 

2. Крилете на кои животни и птици са изследвали? До какви изводи са 
стигнали?  

 
 
 
3. Структурните цветове са резултат на оптичен феномен, а не на цвят. Тези 

оптични явления са: интерференцията, пречупването и дифракцията. Разберете 

значението на тези термини и го обяснете със свои думи.  

а. Интерференция 
 
 

б. Пречупване 
 

 
в. Дифракция 

 
 

4. Как се нарича плодът, показан в откъса от филма? В какво се състои 
неговата особеност?  

 
 
 

5. Материалите, които дължат цвета си на структурното оцветяване 
често се наричат „Иридесцентни“.  Какво е иридесценция, кои 
животни, растения и материали имат тази способност?  

 
 
 

6. Какви са потенциалните приложения на структурното оцветяване? 
Запишете три от тях.   
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Работен лист 5| От „нано“ до „гига“ 

 

 
Наименование на мерната 
единица 

Символ на мерната 
единица 

Значение 
 

 
Gigametre (гигаметър) 
 

 
Gm 

 
Един милиард метра 
 

 
__________метър(_______) 

 
___________ 

 
Един милион метра 
 

 
Километър 

 
km 

 
______________  метра 
 

 
Метър 
 

 
_________ 

 
Един метър 

 
_____________метър 
 

 
mm 

 
Една___________ част от 
метъра 

 
Микрометър 
 

 
µm 

 
Една милионна част от 
метъра 

 
_____________метър 
 

 
nm 

 
Една___________ част от 
метъра 
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Работен лист 6| Цикъл на проектиране 

 
Използвайте следната таблица за да изградите свой цикъл на проектиране. 
 
                                    Определете задачата 
                                                                               
 
 
     
Изследвайте 
 
 
                                                                   Проектирайте                   Създайте                               
                                                                                                                      
 
 
 
                                                                                                                                                Изпитайте 
                                                                                                                                                    
 
 
                                                                                                  
                                                                                                   Направете подобрения 
 
 
 
 
 

 
 

Съвети 

 Изучете кой е работил по подобен проект. 

 Уверете се, че можете да се сдобиете с нужните ви материали. 

 Използвайте творчеството си и вашите знания за да измислите различни решения и 

изберете най-подходящото.   

 Опишете предизвикателствата. Можете да включите евентуални пречки и 

ограничения. 

 Ако проектът ви е изпълним, проверете го и направете подобрения.  
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Бележки за преподавателя 1|  Откъс от филма: слънчева енергия 

 
1. Кой е представеният във филма учен? 
Това е Михаел Гретцел. Учениците могат да намерят информация за него в Интернет и да 
научат повече за работата му, откритията, които е направил и за получените от него 
награди. 
 
2. С какво се занимава?  
Този учен разработва устройства, които имитират фотосинтезата и произвеждат горива и 
електрическа енергия от слънчевата светлина.  
 
3. Какво го е вдъхновило?  
Петролната криза през 1970 година накара учения да осъзнае, че нефтените залежи на 
планетата са на изчерпване и че е дошло време за търсене на възобновяеми енергийни 
източници, които използват светлина за производството на горива.  
 
4. Какво е разработил?  
Тя е разработил соларни клетки с фоточувствително багрило, действието на които 
наподобява естествения процес на фотосинтезата при растенията. Молекулярното 
багрило абсорбира слънчева светлина, която след това се превръща в електрическа 
енергия.   
 
5. Как работи? На какво приличат клетките? Нарисувайте една клетка и назовете 
нейните части.  

 
                                           Стъклен проводник 
 
          Електролити 
           

Титанов оксид с     
обвивка от багрило 

                                                                                             
        
          Стъклен проводник 
 
  
6. Какви са предимствата на клетките „Гретцел“  в сравнение с често използваните 
силициеви клетки?  
 

1. Соларните клетки „Гретцел“ събират дифузна радиация. 
2. Могат да се използват на открито. 
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3. Те са подходящи за екстериор на сгради, тъй като клетките от цветно стъкло 
наподобяват стъклопис.  

Другите предимства на соларните клетки с фоточувствително багрило се състоят в това, че 
масовото им производство ще бъде по-евтино от това на конкурентните клетки. Те също 
така не допринасят за замърсяването на околната среда, тъй като за тяхното производство 
не се използват енергийно интензивни методи, восоковакуумни или токсични елементи1. 
 

 

Бележки за преподавателя 2|  Структурно оцветяване 

1.  Кои са първите учени наблюдавали структурното оцветяване?  
Исак Нютон и Робърт Хук. Томас Йънг пръв е доказал, че светлината се 
разпространява под формата на вълни.  

 
2. Крилете на кои животни и птици са изследвали? До какви изводи са стигнали?  
Те са открили, че перата на пауна изглеждат сини и зелени заради строежа на тяхната 
повърхност. Всъщност те са кафяви, защото съдържат меланин. Меланинът е  полимерно 
съединение, което е причина за естествената пигментация на кожата и космите. 
Светлината се отразява от повърхността на перата по такъв начин, че ние наблюдаваме 
различи цветове.  

 
3. Структурните цветове са резултат на оптичен феномен, а не на цвят. Изследвайте 

феномена и го обяснете със свои думи. 
„В този случай светлината има свойствата на вълна“ каза Лили и хвърли и хвърли 
малко камъче във фонтана. Камъчето образува кръгова вълна, която се разшири. След 
това Лили хвърли три камъчета заедно. Всички камъчета образуваха вълни, които си 
взаимодействаха. В някои места вълните се сливаха в по-силна вълна, а в други места те 
взаимно се неутрализираха. Интерференцията е феномен, при който две или повече 
вълни се наслагват, за да образуват резултатна вълна с по-висока или по-ниска амплитуда. 
Микроскопичната структура на материалите действа като призма, разделяйки светлината 
на съставните ѝ цветове. Иридесценцията се дължи на интерференцията на светлината 
при многократни отражения в тънки полупрозрачни слоеве на съответната повърхност. 
 
4. Как се нарича плодът, показан в откъса от филма? В какво се състои неговата 

особеност?  
Плодът се нарича Полия (Pollia condensata). Това е най-блестящият плод на планетата. Той 
расте в горите на Централна Африка. Растението, показано във филма е на 100 години, но 
въпреки това, неговите плодове не са загубили цвета си. Този феномен подчертава 
удивителната природа на структурното оцветяване.  
 

 
1 

Източник: статията на  Джейкъб Арън (Jacob Aron) отпечатана във вестник „Гардиан“ на  4 юли 2010 
година, „Моята блестяща идея: Михаел Гретцел (“My Bright Idea: Michael Grätzel’): 
http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy 

http://www.theguardian.com/technology/2010/jul/04/michael-gratzel-bright-idea-energy
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Материалите, които дължат цвета си на структурното оцветяване често се наричат 

„Иридесцентни“.  Какво е иридесценция, кои животни, растения и материали имат тази 

способност?  

Иридесценцията се дължи на интерференцията на светлината при многократни 
отражения в тънки полупрозрачни слоеве на съответната повърхност. Когато светлината 
попада под определен ъгъл върху полупрозрачните слоеве на една повърхност, тя се 
отразява по-рязко, докато при попадане под друг ъгъл, отражението губи силата си. Част 
от светлината се отразява от горния слой, докато останалата част преминава в по-
дълбоките слоеве. По този начин цветът на дадена повърхност се изменя с промяната на 
зрителния ъгъл. Явлението може да се наблюдава при перата на някои птици, крилата на 
пеперуди и бръмбари, скални образования, риби, сапунени мехури, маслен филм и при 
седефа.  
 
Какви са потенциалните приложения на структурното оцветяване? Запишете три от тях.   

Съществуват възможности за много и различни приложения на структурното оцветяване. 
То може да се прилага в модата (модерни тъкани), при производството на камуфлажни 
униформи, стъкла за прозорци с ниска отражаемост, оптични комутатори, соларни клетки, 
и антиотразяващи повърхности. Тази технология вече се използва за създаване на 
холограми за сигурност. Те се поставят върху кредитни карти и банкноти. Холограмите са 
много трудни за фалшифициране, защото морфологията на повърхността е проектирана 
на нано равнище.  
 

 
 
 
 
 
 
 


