
преподаващи Околен свят, Математика, Човекът и 

природата, Физика, Химия, Биология, География, ИКТ

За учители в начален, среден и горен курс,

ВИДЕО 
РЕСУРСИ

Видео съдържанието и ресурсите са създадени по проект Европейска нощ на учените FRESHER 954776, 

финансиран от Европейската комисия по програма Хоризонт, дейност Мария Склодовска-Кюри 



Скъпи учители,

През 2020 година Нощта на учените се проведе в изцяло дигитален 

формат с над 200 уникални събития за 3 дни. Създадено бе огромно 

дигитално научно съдържание, представящо българските учени и 

българската наука. От цялото изобилие сме подбрали видеа, които бихте 

могли да използвате изцяло или частично във вашите уроци. Автори на 

видеата са както учени от университети и институти на БАН, така и млади 

хора, отдадени на ясното и разбираемо представяне на научно 

съдържание за деца. 

Подготвихме за вас този списък с видео ресурси, за да го ползвате във 

Вашата класна и извънкласна работа. Европейската нощ на учените е 

паневропейски проект, целящ да срещне учените с тяхната аудитория, 

част от която са децата, учениците - особено ценна и любима публика на 

всички учени.

Бъдете здрави и много успешни учебни години напред!

От екипа на проект FRESHER

contact@britishcouncil.bg

При проблеми с намирането на съдържанието, свържете се с нас на 

https://www.youtube.com/channel/UCuw48uHEBebU3518JDxz4fA/videos



Течният небостъргач 

Детският научен център Музейко ви потапя в света на 

различни течности, които се намират в кухнята вкъщи. Ще се 

поизцапате и видите какво се получава, ако съберете на едно 

място мед, олио, сироп, течен сапун, газ за лампи и спирт за 

горене? Или по-точният въпрос е можете ли да ги съберете 

на едно място? Може – в „Течен небостъргач“!

Демонстрации и експерименти

13 минути, демонстрации, експерименти 

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, Физика

1-4 клас, 5-7 клас

Гръм и мълнии с Корпуса за бързо гърмене 

Химиците от Корпуса за бързо гърмене при Факултета по 

химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“ ви канят на 

научен каламбур от гърмежи и пукотевици, химични опити и 

демонстрации. О, гръм и мълнии!

Зрелищна наука с Корпуса за бързо гърмене  

Корпусът за бързо гърмене е сред организациите, които 

нямат нужда от представяне. Феноменални, атрактивни, 

експлозивни – момчетата и момичетата от Корпуса винаги 

успяват да покажат най-зрелищната страна на химията и да 

пленят сърцата на малки и големи със своите знания. Нека 

погледнем в света на химията с безброй невероятни 

действия на химичните вещества и елементи.

17 минути, демонстрации, експерименти

Учебни предмети: Човекът и природата, Химия, Физика

5-7 клас, 8-12 клас

18 минути, демонстрации, експерименти

Учебни предмети: Човекът и природата, Химия, Физика

5-7 клас, 8-12 клас



Огнени приказки 

Мартин Недялков от екипа на TechnoMagicLand ще представи 

за първи път новата демонстрация „Огън“, част от цикъла 

„Природни стихии“. Мартин е не само демонстратор, но и 

инженер-химик и докторант в Химическия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“. Това е човекът, който може да говори за 

химия вдъхновено с часове, като прави чудесни връзки 

между сложната наука и явленията, които наблюдаваме 

всекидневно около нас.

Дори най-малките деца могат да бъдат смели 

експериментатори. Разбира се, за целта им трябват подръчни 

материали, които обаче лесно могат се намерят във всяка 

кухня. С тяхна помощ децата ще правят научни опити и ще 

разберат повече за света около себе си. Ще бъде забавно, о 

Изцапай кухнята!   

53 минути, демонстрации, експерименти

Учебни предмети: Човекът и природата, Химия, Физика

5-7 клас, 8-12 клас

13 минути  /  демонстрации, експерименти

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Забавна физика с клуб „Квант“ 

Учените от клуба на знаещите „Квант“, с ръководители Васил 

Базелков и д-р Стефан Николов, ще покажат опити по физика, 

с които ще ви убедят, че физиката, освен сложна, може да 

бъде и много забавна. Основната идея на клуб „Квант“ е да се 

създава оптимална среда за прилагане на теоретичните 

знания в решаването на житейски проблеми и обясняването 

на важни природни явления – в това видео са показани 

опити, свързани с атмосферното налягане. 

15 минути, демонстрации, експерименти

Учебни предмети: Човекът и природата, Физика

5-7 клас, 8-12 клас

Химия, Физика

и малко цапащо, затова големите да не се сърдят, а да се заредят с търпение (... и парцал). Представя 

Златина Димитрова, опитен научен комуникатор, учител по наука в ЧОУ Izzi Science for Kids, финалист в 

конкурса за комуникация на науката FameLab, ръководител на българския отбор на младите 

естествоизпитатели.



Можем ли да си „поиграем“ със светлината? С поредица от 

интересни и атрактивни опити ще разберем повече за 

предметите около нас, които могат да излъчват светлина. Ще 

научим заедно и изненадващи факти за жълтия маркер, 

графита в молива ни и как да си направим нощни лампи. 

И нека бъде светлина...  

В Международната година на здравето на растенията на ООН 

учените от образователна инициатива „Център по забавна 

математика“ съчетават в едно любовта към математиката, 

природата и изкуството. Докоснете се до красотата на 

фракталите и идеята за безкрайността, научете как да 

отривате тези чудни форми в природата и как да 

конструирате известния триъгълник на Сиерпински.

Математика в природата: фрактали  

10 минути  /  демонстрации, експерименти

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Химия, Физика

Демонстрациите ще проведе Никола Каравасилев – астрофизик, учител и ръководител на Олимпийските 

отбори по астрофизика, физика и астрономия, част от научния екип на ЧОУ Izzi Science for Kids и ПЧМГ и 

финалист в конкурса за комуникация на науката FameLab.

Презентации с демонстрации/работилници

11 минути, презентация/работилница

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Математика

От демонстрацията на образователна инициатива 

„Университет за деца“ ще научите за восъка и втвърдяването 

отвън навътре, лавата лампа, континенталния дрифт, 

земетресенията, сеизмичните вълни и ефекта им върху 

високите сгради, както и кой е най-земетръсният регион на 

планетата.

Земетресенията 

17 минути, презентация с демонстрации

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Физика, География



Мисия инженер – да си направим 

въздушно витло 

Има ли нещо общо между хеликоптера и плода на явора 

(двойната крилатка) и трудна ли е работата на инженера? Не 

пропускайте онлайн работилница на Радостина Аврамова от 

образователна инициатива „Космически предизвикателства“, 

за намерите отговорите на тези въпроси. Ще направите 

въздушно витло от хартия и ще научите дали да си инженер, 

изобретател или откривател е лесно като детска игра.

Кръг, квадрат и правоъгълник

Кога ще падне книга на ръба на масата? Как така при кула от 

книги последната е отвъд ръба на масата и все още е в 

равновесно положение (без да пада)? В заниманието на 

образователна инициатива „Университет за деца“ ще научите 

за центъра на тежестта и от какво зависи дали ще паднем или 

ще сме стабилни. Ще се забавлявате и с игра с метална кутия, 

тежест и наклонена повърхност, която след това лесно ще 

можете да повторите у дома.

15 минути, презентация с демонстрации

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, Физика 

1-4 клас, 5-7 клас   

Екипът на образователна инициатива „Академия Роботика“ 

показва на малки и големи аналог на робота Wall-E, как 

роботчето търси живот, какви сензори използва и как това 

може да ни помогне да намерим потенциални форми на 

живот в Космоса.

Как роботът Wall-E търси растения 

10 минути, презентация с демонстрации

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Биология, Роботика, Технологии

15 минути, презентация, работилница

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Технологии, Инженерство



Хартията – от засаждането на дърво до 

изложбената зала 

Екипът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе 

разказва какво е необходимо, за да расте едно дърво здраво 

и силно, интересни факти за дърветата и хартията, как да си 

направим хартия в домашни условия, какво е екслибрис и 

къде се намира най-богата публична колекция от оригинални 

екслибриси в България.

Математически фокуси със зарчета и хартия 

Математическите фокуси са увлекателен начин за 

демонстриране на закономерности в математиката и учените 

от образователна инициатива „Център по забавна 

математика“ ще ви убедят в това. Математическите тайни за 

числата ще бъдат умело замаскирани посредством зарове, 

усукани пръстени и един обикновен лист хартия, през който 

ще премине човек, а защо не и слон. След тази демонстрация 

ще можете успешно да влезете в ролята на фокусник пред 

своята първа аудитория. Вдъхновител тук е познатият ни и 

любим математик Мартин Гарднер.

15 минути, презентация, работилница

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, Математика

1-4 клас, 5-7 клас   

Ако искате да научите повече за реактивната сила в 

космонавтиката отделете от свободното си време и се 

насладете на презентацията с експерименти на д-р Ева 

Божурова и Антоанета Аврамова-Бончева от Обсерваторията 

във Варна.

Реактивната сила в космонавтиката 

6 минути, презентация с демонстрации 

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Физика, Астрономия

31 минути, презентация с демонстрации

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Човекът и обществото, Химия, История, Технологии



Учените от Национална спортна академия ще покажат какво 

се случва с кислорода в тялото ни, как се измерва пулсът и 

какво означават различните пулсови честоти?

Науката зад спорта: Кислород 

българската природа 

Човешкият отпечатък върху 

Българската природа е много важна част от националния 

Ние хората оставяме различни видове отпечатъци върху 

природата – унищожаваме живи организми, променяме 

земното покритие, изменяме температурата, внасяме химични 

вещества, причиняваме физични въздействия и т.н.

33 минути, презентация

Учебни предмети: Човекът и природата, География, Икономика

5-7 клас, 8-12 клас  

Умно поливане на цветя 

Екипът на образователна инициатива „Академия РОБОТИКА“ 

обича растенията, но понеже има много занятия понякога 

забравя да ги полее и ето затова са създали робот, който да 

върши това вместо тях. Не пропускайте заниманието на 

Академия РОБОТИКА и ще научите как с помощта нa платката 

Micro:bit и подръчни материали можете да си направите 

автоматична система за поливане.

12 минути, презентация с демонстрации

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Технологии, Роботика

13 минути, презентация с демонстрации

Учебни предмети: Човекът и природата, Биология,

5-7 клас, 8-12 клас   

 Технологии 

Презентации, виртуални разходки

капитал на България, но до каква степен сме успели вече да я трансформираме? За различни аспекти на 

човешкия отпечатък върху природата разказва гл. ас. д-р Димитър Желев, преподавател в Геолого-

географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и съосновател на Географ БГ.



Мистерията на канала и тайните на 

пречистването на отпадъчни води 

Питали ли сте се какво се случва с водата, след като я 

използваме? Хабим ли я или я връщаме на природата? Защо 

пък да трябва да се пречиства отпадъчната вода? Отговорите 

на тези и много други интересни въпроси, свързани с 

пречистването на отпадъчни води, открийте в представянето 

на д-р инж. Добрил Вълчев от Университета по архитектура, 

строителство и геодезия.

Пътеписът на една чаша вода  

Всеки знае какво би се случило след като отвори кранчето на 

чешмата вкъщи... но знаем ли какво се е случило преди това? 

Нека заедно се гмурнем в дневника на една чаша вода и 

проследим пътешествието й от нейния до нашия дом. 

Представя инж. Радослав Тонев от Университета по 

архитектура, строителство и геодезия.

Фосили, динозаври и как да ги търсим в България? 

Как можем да надникнем в миналото на Земята? Какво ни 

трябва, за да разгадаем загадките на живота, който е 

обитавал нашата планета преди милиони години? В това 

пътешествие във времето ни повежда гл. ас. д-р Латинка 

Христова от Националния природонаучен музей – БАН, от 

която ще научим как фосилите разказват истории. Ще 

надникнем в света на динозаврите и ще разберем кои от тях 

са обитавали границите на днешна България.

24 минути, презентация

Учебни предмети: Човекът и природата, География, 

5-7 клас, 8-12 клас   

Геология, История

16 минути, презентация

Учебни предмети: Човекът и природата, Биология, Физика, 

5-7 клас, 8-12 клас   

Химия, География, Икономика

16 минути, презентация

Учебни предмети: Човекът и природата, Биология, Физика, 

5-7 клас, 8-12 клас   

Химия, География, Икономика



Моите странни домашни любимци 

11-годишният Иван, вероятно бъдещ биолог, ще представи от 

името на TechnoMagicLand някои от своите екзотични 

домашни любимци и колекцията си от препарирани животни. 

В голяма част от свободното си време Иван събира странни 

бръмбари, насекоми и пеперуди, а едно от най-големите му 

удоволствия е да гали змии и гущери. От малък е силно 

запален по всички видове пълзящи, лазещи и летящи 

представители на насекомите, земноводните и птиците.

Екологични супергерои 

Батман е готин заради прилепите! Ако искате да разберете 

какви са супер силите на единствените летящи бозайници на 

планетата или просто обичате шоколад, то това събитие е за 

вас. Биоложката от НПМ – БАН и финалистка в конкурса за 

комуникация на науката FameLab Ния Тошкова си е поставила 

за цел да ви превърне във фенове на прилепите.

Как работи телескопът и какво можем да видим с него от 

България? В тази изключително интересна история ни 

повежда един от ръководителите на българските олимпийци 

по физика и астрономия Никола Каравасилев. Той ще 

разкаже за любителските телескопи и най-интересните 

обекти в нощното небе, които си заслужава да видите.

Небето нощем - наръчник за употреба от България 

32 минути, презентация

Учебни предмети: Околен, свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас   

Физика, Астрономия

14 минути, презентация

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, Биология

1-4 клас, 5-7 клас   

13 минути, презентация

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас   

Биология, География



Астрономическата обсерватория в парк „Борисова градина“ е 

не просто първата обсерватория в България, но и най-старата 

научна инфраструктура в страната. Тук са първите сгради, 

построени за Висшето училище, както се е наричал тогава СУ 

Виртуална разходка в Астрономическата 

обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Растения – алгоритъм на живота  

Какво е алгоритъм? Само компютрите ли ги използват? 

Разбират ли роботите от алгоритми? А хората и растенията? 

Присъединете се към заниманието на образователна 

инициатива „Академия Сметало“, за да създадете алгоритъм 

на живота на едно растение.

Виртуална разходка в Музея на уникалните 

кристали „Илия Делев“ 

Заповядайте на едно виртуално пътешествие в Музея на 

уникалните кристали на Минно-геоложкия университет „Св. 

Иван Рилски“.

16 минути, виртуална разходка

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас    

География, Геология, Физика, Химия

19 минути, виртуална разходка

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас    

Физика, Астрономия, История

7 минути, презентация

Учебни предмети: Околен свят, Човекът и природата, 

1-4 клас, 5-7 клас     

Математика, Биология, ИКТ

„Св. Климент Охридски“. По време на виртуалната разходка с ръководителя на катедра Астрономия във 

Физическия факултет на Софийския университет доц. д-р Евгени Овчаров ще разгледате част от 

астрономическите инструменти и интересни моменти от миналото, настоящето и бъдещето на 123-

годишната обсерватория.



Видео съдържанието и ресурсите са създадени по проект 

Европейска нощ на учените FRESHER 954776, финансиран 

от Европейската комисия по програма Хоризонт, дейност 

Мария Склодовска-Кюри 

Европейска нощ на учените

Отделните видеа са налични за гледане 

на Youtube канала на проекта:

https://www.youtube.com/channel/UCuw48uHEBebU3518JDxz4fA/videos
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