


Здравейте! Аз съм 
Исак Нютон и съм 

известен английски 
учен. Изглеждам ли 
ви познат? Можете 
ли да си спомните 
какво съм открил? Аз съм открил закона 

за гравитацията. Този 
закон ви е познат от 

отдавна. Той гласи, че 
на всички тела им 

действа гравитационна 
сила, заради която 
падат към земята.



Днес ще говорим за 
друго мое откритие 

свързано със 
светлината. 

Първоначално може 
да ви изглежда 

бяла, но мога да ви 
докажа, че тя е смес 

от цветове.

Начертайте кръг и после го изрежете. 
Разделете го на три равни части и ги 
оцветете съответно в червено, зелено и 
синьо. Сложете в центъра на кръга 
химикалка или молив и завъртете 
пумпалът, който направихме. Нашето 
зрение не може да реагира достатъчно 
бързо и ние виждаме цветовете, като 
един цвят – белият цвят.



А знаете ли как съм 
направил това 

откритие?  Сега ще 
ви разкажа! Може 

историята да 
заприлича много на 

положението, в 
което сте в момента. 

По онова време през 
XVII век беше чумата. 
Тогава аз бях на село 

при баба ми. Беше ми 
скучно и си правих 

опити. Докато правех 
опити да създам 
първия телескоп 

открих нещо друго...



Докато гледах призмите през една от тях 
мина лъч светлина. Виж какво се случи 
след това...



Бялата светлина се разпределя на 
червен, оранжев, жълт, зелен, син и 
виолетов. Светлината се пречупва два 
пъти. Когато навлиза и когато излиза 
от призмата. 



В прозрачна среда 
скоростта на светлината 
зависи от нейния цвят. 
Най-силно се пречупва 

виолетовата светлина, а 
най-слабо се пречупва 

червената.



Всеки от вас е виждал дъга 
след дъжд. Знаете ли, че 
цветовете от спектъра на 

светлината се наричат още 
цветовете на дъгата? 

Причината за 
образуването на дъгата са 
дъждовните капки, които 

играят роля на призма.



Обичате ли 
рисуването? Ако 

отговорът ви е 
,,да“, то тогава 
тази част ще ви 

хареса, защото ще 
говорим за 

смесването на 
цветовете.

В спектъра на 
светлината има три 

основни цвята:зелен, 
червен и жълт. Те 
образуват всички 
останали цветове.



Това са основните 
цветове и смесиците 

между тях. Всички 
основни цветове 
образуват бялата 

светлина

Смесиците между цветовете са:
Червено + зелено = жълто
Червено + синьо = магента
Синьо + зелено = циан
Червено + зелено + синьо = бяло



В телевизията също се 
използват основните 
цветове, като всички 

останали се получават 
при смесването им с 
различна наситеност. 
Там бялата светлина 

също се получава при 
смесването им.



Научихте ли 
всичко за 

спектъра на 
светлината? 

Предлагам ви 
тези игри за да 

разберете.

Линкове към игрите:
https://wordwall.net/resource/26030366
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https://wordwall.net/play/26742/352/924
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