
  

КАК ДА СИ НАПРАВИМ МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ? 
 

Необходими материали: шаблон, ножица, лепило, кабърче за подвързване – 3 броя.  
 

Указания за работа:  

1. Запознаваме се с предназначението на дадена метеорологична станция. Това са съоръжения, снабдени с инструмен-
ти за извършване на наблюдения и измервания на атмосферните условия с цел изготвянето на прогнози на времето. 

2. Изрязваме всички елементи от шаблона и ги подреждаме внимателно на масата пред нас. 

3. Разполагаме в четири сектора предвидените елементи.  

4. Работим в сектор „Време“. За целта подбираме всички малки облачета и двете жълти слънца. Залепваме ги, както е 
показано в умалената илюстрация, и дописваме какво е времето – дъждовно, облачно, променливо, слънчево или 
очакваме буря. Прикрепваме тъмносинята стрелка към станцията с кабърче за подвързване. 

5. Работим в сектор „Вятър“. Нужни са ни червеното кръгче и бяло-синята стрелка. Залепваме кръгчето върху основа-
та на метеорологичната станция. Правим дупчица в оранжевата точка. Пробиваме стрелката по същия начин в означе-
ното място и я прикрепваме с кабърче за подвързване. Изработихме анемометър, с който измерваме силата на вятъра. 
В нашата метеорологична станция анемометърът показва дали вятърът е слаб, силен или умерен.  

6. Работим в сектор „Влажност на въздуха“ или какво количество водни пари има във въздуха. В нашата метеороло-
гична станция барометърът показва дали влажността на въздуха е ниска, или висока. Дописваме думата влажност, а 
самата синя капчица прикрепваме с кабърче за подвързване към основата на станцията. 

7. Работим в сектор „Температура“. Залепваме термометъра в означеното място, дописваме циферблата с положител-
ни и отрицателни числа и отбелязваме с малко „живачно стълбче“ актуалната температура за деня.  

8. Търсим взаимовръзките между различните сектори в метеорологичната станция. Например, ако навън времето е 
дъждовно, каква ще е влажността на въздуха, дали температурата на въздуха ще е висока, ще има ли вятър? 

9. С какво информацията от метеорологичната станция е полезна за хората? 
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МОЯТА МЕТЕОРОЛОГИЧНА СТАНЦИЯ 


