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Este foarte distractiv ºi educativ sã faci experimente,
dar unele dintre ele pot fi puþin periculoase. Pentru ca
totul sã decurgã bine, trebuie sã fiþi atenþi la câteva
aspecte:

• Pentru pãrinþii ºi adulþii care participã
la experimente
Citiþi ºi urmãriþi cu atenþie regulile de siguranþã – pe
care este bine sã le pãstraþi la îndemânã.

Aparatele ºi recipientele
Castroanele, paharele, vasele ºi toate celelalte ustensile
folosite trebuie spãlate dupã terminarea experimentului.
Atenþie la recipientele din sticlã. Dacã se sparg, te poþi
tãia în cioburile ascuþite.
Experimentele cu sunete
Urechile tale sunt sensibile. De aceea, când faci
experimente cu sunete, trebuie sã ai mereu grijã ca

Nu lãsaþi copiii nesupravegheaþi atunci când realizeazã

acestea sã nu devinã prea puternice. Este mai bine sã

experimente.

începi cu un volum mic.

Abilitãþile individuale ale copiilor pot fi foarte diferite.
Alegeþi, în funcþie de instrucþiuni, acele experimente
care sunt potrivite copilului dumneavoastrã.
Înainte de începerea experimentului, discutaþi cu
copilul / copiii despre mãsurile de siguranþã pe care
trebuie sã le respecte.

Pungile ºi foliile din plastic
Nu ai voie sã îþi pui pe cap pungi sau folii din plastic,
pentru cã nu vei mai putea respira ºi te vei asfixia.
Alimentele
Resturile de mâncare rãmase dupã realizarea

• Pentru copii

experimentelor trebuie aruncate. Nu este permisã

Obiectele ascuþite ºi tãioase

consumarea lor.

Atunci când foloseºti obiecte ascuþite (cuþit, foarfecã,
cui, piunezã, ac sau altceva asemãnãtor) te poþi rãni
uºor. La astfel de experimente trebuie sã te ajute
mereu un adult. Acest lucru este valabil ºi pentru
cutiile de conserve, deoarece ºi acestea au uneori
margini ascuþite.
Apa
Experimentele cu apã ar trebui realizate mereu
deasupra unei suprafeþe care poate fi curãþatã uºor.
ªi mai bine ar fi sã le faci chiar deasupra chiuvetei

FII UN SUPER-CERCETÃTOR

sau într-un lighean, chiar dacã amesteci apã cu zahãr,
sare, cernealã sau alte substanþe. Nu ai voie sã bei

În casetele care au acest titlu poþi gãsi experimente

amestecurile lichide pe care le obþii, iar dupã

suplimentare, idei de jocuri sau de construire a

experiment trebuie sã le arunci la chiuvetã sau toaletã.

unor obiecte interesante. Pentru a putea respecta

Cu apa fierbinte au voie sã umble doar adulþii.

indicaþiile date, ar fi bine sã ceri ajutorul unui adult.

APA
ªI GHEAÞA
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APA ªI GHEAÞA

Fãrã apã nu existã viaþã
Apa este cea mai de preþ comoarã a
planetei noastre. Un om poate supravieþui
fãrã mâncare 2-4 sãptãmâni, dar fãrã apã
trãieºte doar câteva zile. Animalele ºi
plantele au nevoie de asemenea de apã.

Apa are mereu acelaºi gust?
Lichidele conþin întotdeauna ºi apã. Uneori
acestea pot fi dulci, alteori sãrate, deoarece apa
este un solvent bun pentru multe substanþe,
precum zahãrul sau sarea. În naturã, apa se
gãseºte rar în stare purã. Cea mai mare parte a
apei de pe Pãmânt este sãratã – se gãseºte în
mãri ºi oceane. Apa dulce o poþi gãsi în lacuri sau
râuri. La tine acasã, apa curge la robinet.

De ce trebuie oamenii sã bea apã?
Corpul omenesc este alcãtuit în mare
parte din apã. Când te duci la toaletã sau când
transpiri vara, poþi observa cã în organismul tãu
existã apã. Corpul tãu are nevoie de ea pentru a-ºi
putea îndeplini toate activitãþile. Aproximativ
jumãtate din aceastã cantitate o asimilezi
consumând lichide, iar restul o iei din alimente,
care conþin de asemenea apã.

Ciclul apei

Apa se evaporã ºi se ridicã sub
formã de vapori de apã.

Este bine sã bei zilnic pânã la 2 litri de lichide. Când
transpiri, este important sã bei ºi mai mult.

APA ªI GHEAÞA

De unde vine ploaia?
Din cauza razelor de soare, apa din lacuri,
râuri, mãri ºi oceane se evaporã. Aceasta se
transformã în vapori de apã ºi se ridicã spre cer.
Acolo, vaporii de aer se rãcesc ºi devin din nou
lichizi. Minusculele picãturi de apã formeazã apoi
un nor alb. Dacã temperatura scade, picãturile
minuscule de apã se unesc în nori mari ºi grei.
Când aceºtia devin prea grei, picãturile de ploaie
încep sã cadã pe sol.

Din vaporii de apã se
formeazã nori.

Apa cade din nou pe
sol sub formã de
ploaie.
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Soarele ºi lumina
Poþi vedea lumina atunci când razele de
soare trec printre nori sau atunci când
aprinzi o veiozã. Simþi cãldura razelor pe
pielea ta, dar nu o poþi prinde.
Fãrã luminã, nu ar exista viaþã pe Pãmânt.

De unde vine lumina?
Lumina poate fi de douã feluri: naturalã ºi
artificialã. Cea mai importantã sursã de luminã
naturalã este Soarele – acesta degajã cãldurã ºi
luminã. Dar ºi Luna ºi fulgerele lumineazã
puternic cerul. Sursele de luminã create de
oameni se numesc lumini artificiale. Din aceastã
categorie fac parte lumânãrile, lãmpile cu gaz,
becurile ºi laserele.

Soare
Pãmântul este luminat ziua
de Soare. Aceastã stea
este una dintre
sursele naturale
de luminã.

Bec

Laser

ã artificialã
Lumin

Luminã naturalã

Lunã ºi stele

Existã ºi vietãþi
care lumineazã în
întuneric, cum ar fi
licuriciul.

Lanternã

Fulger

Cu ajutorul luminii
artificiale putem vedea
în întuneric.
Foc

Lumânare

LUMINA ªI CULORILE

Când amesteci
diferite culori între
ele, apar culori
şi nuanţe noi.
Încearcă şi tu!

Ce se întâmplã cu lumina când
ajunge în ochii noºtri?
Când lumina albã a soarelui atinge o suprafaþã
opacã, razele sunt „aruncate înapoi” – se reflectã.
Aceste unde de luminã ajung în ochii noºtri. Miile
de celule minuscule din retina ochiului sunt
responsabile ca noi sã vedem culori diferite ºi
intensitãþi diferite de luminã. De rest se ocupã
creierul, care creeazã toate celelalte culori
amestecând în cantitãþi diferite albastrul, verdele
ºi roºul.

Acestea sunt culorile
din cutia de desen:

Galben

Turcoaz
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Portocaliu

Roºu

Roz

Mov

Albastru

Verde

Verde
deschis

Bej

Maro

Negru

Retinã
Pupilã

Cum apar culorile?
Abia când rãsare soarele, lumea din jurul
nostru capãtã culori. Cu toate astea, noi vedem
lumina solarã ca fiind albã. În realitate, în ea se
aflã toate culorile pe care le vedem. Poþi observa
acest lucru atunci când pe cer apare un
curcubeu.
Lumina Soarelui se propagã în unde –
asemãnãtoare cu valurile mãrii. Existã unde
diferite de luminã: scurte, medii ºi lungi. Fiecare
culoare are propria ei undã. De exemplu, culoarea
albastrã are unde foarte scurte, iar culoarea roºie
are unde destul de lungi. Toate undele la un loc
creeazã lumina albã, cum este lumina Soarelui.

Nerv optic

Lumina trece prin pupilã ºi se opreºte pe retinã. Acolo
percepem lumina ºi culorile, care sunt trimise prin nervul
optic cãtre creier.

em
Fe n o m e n e a s

ãnãtoare!

Dacă ne intră prea multă lumină în
ochi, putem orbi. De aceea trebuie să
nu priveşti niciodată direct către
soare!

MAGNEÞII
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MAGNEÞII

Magnetismul – o forþã misteroasã?
Magneþii par magici. Aceºtia pot miºca
obiectele fãrã sã le atingã. Nu poþi vedea
forþa magneþilor, nu o poþi auzi ºi nici nu o
poþi simþi, însã aceasta poate fi foarte
puternicã.

Magneþii pot avea forme diferite:

Magnet în formã de disc

Care obiecte sunt magnetice?
Magnet în
formã de U
Magnet în formã de barã
(paralelipipedic)

Care metal este magnetic:
aurul, fierul sau argintul?

Test
Rãspuns: Fierul

Dacã þii un magnet deasupra monedelor,
vei observa cã acesta nu le atrage pe toate.
Monedele sunt realizate din diferite metale ºi
doar cele care conþin fier, nichel sau cobalt sunt
magnetice. Alte metale precum aurul, argintul sau
aluminiul nu sunt magnetice. Aºadar, atunci când
un magnet atinge un obiect fãcut doar din fier
sau care conþine ºi fier, forþa magneticã continuã
sã acþioneze asupra fierului.

Încearcă să d
es
în casa ta ob coperi
iecte care
sunt atrase
de un magne
t.

MAGNEÞII
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Cum putem folosi magnetismul?
Magneþii au forme ºi dimensiuni diferite.
Adesea, ei pot fi foarte folositori în viaþa de zi cu zi.
Magneþii nu se fixeazã doar pe exteriorul
frigiderului, ci ºi pe uºa frigiderului, asigurând
închiderea perfectã a acestuia. Astfel, temperatura
scãzutã din interiorul frigiderului nu se modificã.
La centrele de maºini vechi se foloseºte un
magnet pentru a separa pãrþile de fier ale
maºinilor de celelalte materiale. Un tren cu
levitaþie magneticã se deplaseazã deasupra
ºinelor cu ajutorul unui supermagnet ºi tot un
magnet acþioneazã ºi în busolã.

Ac magnetic

Busolã

Cum ne aratã o busolã drumul?
Tren cu levitaþie magneticã

Oamenii de ºtiinþã presupun cã nucleul
Pãmântului este compus din fier ºi astfel emanã
o forþã magneticã puternicã. Aceastã forþã este
mai puternicã la Polul Nord ºi la Polul Sud ºi
acþioneazã asupra întregului glob pãmântesc.
Acul dintr-o busolã este de asemenea un mic
magnet ºi se roteºte întotdeauna în câmpul
magnetic al Pãmântului. Capetele sale sunt
mereu îndreptate spre Polul Nord ºi spre Polul
Sud. Cu ajutorul busolei poþi descoperi, atunci
când pleci în drumeþii, unde sunt Nordul ºi Sudul.

emãnãtoare
s
a
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n
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Un tren cu levitaþie magneticã nu atinge ºina. Acesta este
þinut în suspensie de magneþii puternici ataºaþi de tren ºi
de cei prinºi de ºine, care se resping. Accelerarea se face
prin forþã magneticã.

!

Grecii au fost primii care au descoperit,
acum mai bine de 2500 de ani, o piatră
care poate atrage fierul. Ei au numit-o
magnetit.
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Atracþia ºi respingerea
Un magnet atrage întotdeauna un obiect
de fier. Poþi simþi forþa de atracþie pe
mãsura ce îi apropii unul de celãlalt.
Dar ce se întâmplã când apropii doi
magneþi? În experimentul urmãtor vei afla
de ce magneþii se comportã atât de ciudat.

De obicei, vagoanele unui tren de jucãrie sunt
prinse între ele cu ajutorul magneþilor.

Materiale necesare:
2 magneþi paralelipipedici

La ce activităţi
cţia
este folosită atra
eţi?
dintre doi magn

Ce trebuie sã faci:

1. Ia în fiecare mânã câte un magnet. Apropie
uºor magneþii, având grijã sã fie îndreptaþi unul
spre celãlalt cu capetele de culori diferite.

2. Cei doi magneþi se atrag. Capãtul roºu ºi
cel negru (sau verde) se lipesc.

MAGNEÞII

Ce se întâmplã:
FII UN SUPER-CERCETÃTOR

În faþã ºi în spate
Materiale necesare:
1 maºinuþã de jucãrie din plastic,
2 magneþi paralelipipedici, bandã adezivã

Fiecare magnet are un pol nordic ºi un pol sudic.
În zona polilor, forþa magneticã este cea mai
puternicã. Magneþii se pot atrage sau respinge.
Polul Nord al unui magnet atrage Polul Sud al
unui alt magnet ºi invers. Dar dacã încerci sã
apropii Polul Nord al unui magnet de Polul Nord
al altui magnet, vei observa cã aceºtia se
resping. Acelaºi lucru este valabil ºi pentru cei
doi poli sudici.

Test

Cum se numesc cele
două capete ale magneţilor?

Rãspuns: Polul Nord ºi Polul Sud

3. Acum încearcã sã apropii cele douã capete de
aceeaºi culoare. Cei doi magneþi nu pot fi
apropiaþi.

Lipeºte un magnet de acoperiºul unei
maºinuþe. Ia al doilea magnet în mânã ºi
apropie-l de jucãrie. Când apropii polii nordici
unul de celãlalt, maºinuþa se deplaseazã în
spate. Când apropii polul nordic de cel sudic,
aceasta înainteazã spre tine. Poþi folosi forþa
magneticã pentru a determina direcþia în care
se miºcã jucãria.

emãnãtoare
Fe n o m e n e a s
Polul Nord

Polul Sud
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Maşinile folosite de poliţişti sunt
dotate cu o cutie detaşabilă,
prevăzută cu o lumină albastră
şi una roşie. Această cutie stă fixată de
acoperişul maşinii, deoarece amândouă au
ataşate câte un magnet. Cei doi magneţi
sunt îndreptaţi unul spre celălalt cu polul opus.
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