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ВСТУП 
 

Ти тримаєш в своїх руках ресурс, який розроблений, саме для 
тебе, для того, щоб допомогти тобі доносити Слово Боже дітям і 
підліткам. 

Цей збірник є допоміжним інструментом в твоєму служінні. І я 
сподіваюся, що він не буде в тебе припадати пилом, а буде 
зашарпаний від частого відкривання. А також я надіюся, що він 
підштовхне тебе бачити, як все що створив Бог вказує на Нього, як 
Творця всесвіту. 

Достатньо один раз відчути велич Бога на світанку і ти не 
забудеш її протягом усього свого дня. Так же саме і екскременти 
допоможуть тобі показувати велич Бога і доносити біблійні істини 
дітям.  

Під час проведення експериментів не забувай, що потрібно 
дотримуватися  техніки безпеки. А також обов'язково попередньо 
проробляй експеримент, щоб знати всі нюанси, які можуть 
виникнути і як він буде проходити. 
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ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

Пам’ятай:  

x на робочому місці не повинно бути сторонніх предметів;  
x досліди повинні виконуватися акуратно, без квапливості; 
x не нахиляйся над посудиною з киплячою рідиною; 
x пробірку, що нагрівається, або колбу тримай отвором убік, а 

не до себе, оскільки може статися викид рідини; 
x у разі використання скляного посуду (склянки, колби, 

покривні скельця) поводься з ним обережно, не натискай на нього 
сильно пальцями.  

x необхідно акуратно і легко брати предметні скельця за краї, 
щоб уникнути поранення пальців. 

x тримай посудини з гарячою рідиною, руками виключно у 
рукавицях; 

x Ні в якому разі не використовуй скляний посуд або скляні 
прилади, які мають хоча б незначні тріщини або пошкодження. 

Бажаю вам благословінь і плідної праці з дітьми! 
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ЗМІШУВАННЯ 

 

Необхідні матеріали: крохмаль; оцет 9%; перекис водню; йод; 
вітамін С; три склянки; гаряча вода; столова ложка. 

Опис проведення досліду: В першу склянку наливаємо ¼ 
гарячої води, додаємо столову ложку крохмалю і розмішуємо. В 
другу склянку наливаємо ¼ гарячої води, додаємо 3 подрібнених 
таблетки вітаміну С і перемішуємо. В третій стакан наливаємо ¼ 
гарячої води, додаємо йод і дві ложки оцту. Після цього 
переливаємо розчин з вітаміном С в склянку з йодом і оцтом. 
Спостерігаємо реакцію – йод втрачає колір і стає прозорим.  

В цю ж склянку вливаємо розчин з крохмалем і додаємо 5 
ложок перекис водню. Спостерігаємо реакцію, що при змішуванні 
двох білих кольорів з’являється чорне забарвлення. 

Духовний зміст: Коли Бог докоряє людині, то людська 
самоправедність стає явною. Якщо людина прикидається 
праведною, а не є такою, то Христос це проявить. 

«Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що 
явне стає, то світло» Еф. 5:13. 
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«КИПІННЯ» У СКЛЯНЦІ ВОДИ 

 

Необхідні матеріали: склянка; вода; носова хустинка. 

Опис проведення досліду: Заповніть склянку на 3/4 водою, 
накрийте її носовою хустинкою. Кінці 
хустинки стягніть донизу так, щоб 
хустинка щільно прилягала до 
склянки. Протисніть центр хустинки 
так, щоб вона торкалася води, як 
зображено на малюнку. Швидко 
переверніть склянку догори дном. 
Вода не виливається і зберігається 
увігнута форма хустинки. Міцно 
тримаючи склянку з хустинкою, 
натягніть один із її кінців. Ви 
побачите, що вода «закипіла». 

Духовний зміст: Існує думка, що 
люди, які читають Біблію, ходять до 
церкви, роблять добрі справи – 
спасенні і будуть у вічності з Богом. 
Але, на жаль, це не завжди так. Не 
завжди те, що ми бачимо 

відображає справжню суть, так і як у випадку з водою. Зовні ми 
побачили, що вода «закипіла», але насправді вона абсолютно 
холодна. Так буває і з людьми, зовні ми бачимо добрі діла, але 
серце людини насправді далеко від Бога. 

«Не кожен, хто каже до Мене: Господи, Господи! увійде в 
Царство Небесне, але той, хто виконує волю Мого Отця, що на 
небі. Багато-хто скажуть Мені того дня: Господи, Господи, хіба 
ми не Ім'ям Твоїм пророкували, хіба не Ім'ям Твоїм демонів ми 
виганяли, або не Ім'ям Твоїм чуда великі творили? І їм оголошу 
Я тоді: Я ніколи не знав вас... Відійдіть від Мене, хто чинить 
беззаконня!» Мтв. 7:21-23. 

  



 
8 

АСПІРИН 

 

Необхідні матеріали: аспірин; вода; сіль; олія; антисептичний 
розчин; конусоподібний бокал; пластикові стаканчики; три фарби 
різного кольору; три паперові лійки (конуси). 

Опис проведення досліду: В пластикові стаканчики наливаємо 
окремо речовини (воду, олію, антисептичний розчин). До кожної 
речовини додаємо невелику кількість фарби. Також до води 
потрібно додати трохи солі, для збільшення густини. Через 
паперові конуси в бокал (конусоподібний) наливаємо по черзі 
воду, олію і антисептичний розчин. Кожну речовину наливаємо 
через чистий конус. Спостерігаємо, що речовини не змішуються. 

Кидаємо в бокал аспірин. Спостерігаємо, що речовини 
починають змішуватись. 

Духовний зміст: Іноді нам здається, що ми ніколи не будемо 
спілкуватися з тією чи іншою людиною, особливо, якщо вона нас 
сильно образила. Але коли в наше життя приходить Христос, то Він 
може поєднати тих, хто б ніколи не був би разом.  

«Так багато нас є одне тіло в Христі, а зосібна ми один 
одному члени» Рим. 12:5. 
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ГОРІННЯ 

 

Необхідні матеріали: гель для рук із спиртом; сірники. 

Опис проведення досліду: Видавлюємо гель на поверхню 
стола і підпалюємо. При світлі полум’я практично не видно. 
Вимикаємо світло і спостерігаємо горіння. Ми можемо його взяти в 
руку. 

Духовний зміст: Для чого запалюють свічку? Для того щоб 
просвітити темряву. Так само і християни повинні світити в темряві, 
світити серед гріха.  

Якщо ми візьмемо цей вогонь в руки, то він не обпалює нам 
шкіру і не завдає нам шкоди. Христос закликає нас до того, щоб ми 
також світили і любили тих, хто є навколо нас, так само як Бог 
полюбив і любить кожну людину. 

«І не запалюють світильника, щоб поставити його під 
посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі» Мтв.5:15. 

«Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони 
бачили ваші добрі діла, та прославляли Отця вашого, що на 
небі» Мтв. 5:16. 

«Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, 
виправляйте такого духом лагідности, сам себе доглядаючи, 
щоб не спокусився й ти!» Гал. 6:1. 

  


