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Розділ 7

Яка якість повітря навколо?

Використавши необхідні матеріали, покроково виконайте дії, щоб досліди-
ти якість повітря навколо.

Матеріали

• аркуші білого картону А5 (4 шт.), 

• нитки 20 см (4 шт.), 

• вазелін, 

• пластиковий пакет із застібкою, 

• ватний диск, 

• лупа. 

Кроки 

1. Яка якість повітря навколо? Зробіть припущення.

2. Послідовно виконайте усі наступні кроки проєкту та проведіть відпо-
відні спостереження.

а. Приклейте до кожного аркуша картону нитку.

б. Підпишіть аркуші картону «Вдома», «Надворі», «На вулиці», 
«Контроль».

в. Використовуючи ватний диск, нанесіть тонкий шар вазеліну на одну 
сторону кожного аркуша.

г. Перший аркуш картону повісьте у себе вдома, другий аркуш надво-
рі та третій – десь на вашій вулиці. Оберіть такі місця, де аркуші ні-
кому не будуть заважати.

д. Аркуш картону із написом «Контроль» покладіть у пластиковий па-
кет та закрийте.

е. Через три дні зніміть аркуші.

є. Використовуючи лупу, дослідіть їх та порівняйте із контрольним 
зразком.
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3. Обговоріть результати дослідження та зробіть відповідні висновки:

а. Чи підтвердилося ваше припущення?

б. Висновки:


