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• білий папір А4 (1 шт.);

• алюмінієва фольга (1 шт.);

• прозорий поліетиленовий  
пакет (1 шт.);

• телевізор (1 шт.);

• пульт дистанційного керу-
вання від телевізора (1 шт.)

Розділ 4

Чи використовує пульт дистанційного керування світло для 
ввімкнення телевізора?

Зверніть увагу на перелік необхідних матеріалів, прочитайте кроки та при-
мітки, які вам допоможуть перевірити, чи використовує пульт дистанцій-
ного керування світло для ввімкнення телевізора.

Матеріали

Кроки

1. Чи використовує пульт дистанційного керування світло для ввімкнення 
телевізора? Запишіть свої припущення.

2. Виконайте дослідження 

1. Встаньте перед телевізором.

2. Спрямуйте пульт дистанційного керування на телевізор та натисніть 
кнопку, щоб увімкнути його.

3. Покладіть один з матеріалів перед пультом керування та натисніть 
кнопку, щоб дізнатися, чи пульт досі працює.

4. Відходьте крок за кроком від телевізора та натискайте кнопку, щоб 
перевірити, чи й далі пульт дистанційного керування працює.

5. Продовжуйте рухатися крок за кроком і натискати кнопку доти, 
доки пульт дистанційного керування не перестане працювати.

6. Повторіть дослідження з двома іншими матеріалами, та запишіть 
отримані результати.

a. Що станеться, якщо помістити алюмінієву фольгу перед пультом 
дистанційного керування?



Усі права захищені. Ніяка частина цієї публікації не може бути відтворена, збережена в пошуковій системі або передана в будь-якій іншій 
формі будь-якими способами без письмового дозволу видавця. Copyright © 2021 by Vector M & S Publishing Ltd. та © ТОВ «Видавництво 
«Лінгвіст» надає дозвіл на копіювання цих сторінок із позначкою «фотокопія» для вчителів, які працюють за виданнями бренду Formula 
видавництва «Лінгвіст». За жодних обставин ніяка частина цього матеріалу не може бути скопійована для перепродажу або для іншого 
використання.

б. Що станеться, коли ви помістити аркуш паперу перед пультом дис-
танційного керування?

в. Що станеться, якщо покласти прозорий пластиковий пакет перед 
пультом дистанційного керування?

3. Обговоріть результати дослідження та зробіть відповідні висновки:

а. Чи підтвердилося ваше припущення?

б. Висновки:


