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Și acum să înceapă distracția!
-

a de a deveni un

Dragă părinte,
Felicitări!
Dacă eşti aici, înseamnă că eşti cu adevărat preocupat de creşterea frumoasă a
copilului tău. Că îţi doreşti să relaţionezi şi să te conectezi cu el prin activităţi
care să îl preocupe şi să îl implice la un alt nivel.
Ţi-am pregătit o serie de experimente ştiinţifice care să îi stimuleze imaginaţia
şi spiritul de explorare al copilului tău, menţinându-i viu interesul.
Toate activităţile sunt foarte uşor de pus în practică şi necesită doar câteva
ingrediente la îndemâna oricui, cum ar fi bicarbonatul de sodiu sau piperul.
Alege una dintre cele 16 fişe şi pregăteşte-te să auzi mulţi de “oooo!” şi de
“ahaaa!”.
Ajută-l să descopere lumea înconjurătoare în cel mai natural şi relaxat mod cu
putinţă - prin joacă. Aşadar…

Hai la joacă!
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Lista materialelor necesare
Ţi-am pregătit aici lista cu materialele necesare pentru a pune în practică toate cele 16 experimente.
Cu siguranţă le vei găsi pe toate prin casă, fie la bucătărie, la baie sau în birou.
Că să îţi fie mai uşor, poţi imprimă această pagină şi, pe măsură ce obţii materialele, le poţi tăia de pe
lista.
Adună-le pe toate şi apucă-te de experimentat!

Alimente

Ustensile de bucătărie



























ulei
lapte
ouă
apă
cuburi de gheaţă
colorant alimentar*
piper negru măcinat
bicarbonat de sodiu
suc de lămâie
un bob de fasole
un morcov
varză chinezească (sau flori albe)

o formă de copt brioşe
o tăviţă pentru cuburi de gheaţă
un borcan de sticlă
o farfurie întinsă
un castron
o farfurie de carton
un pahar transparent
o sticlă
două cutii de conserve
un pai (sau o linguriţă)
şerveţele de bucătărie
scobitori

Produse de curăţat

Diverse


















săpun lichid (preferabil alb)
un beţişor de urechi
vată de bumbac
detergent de vase lichid

un marker negru
un balon alb
un ciocan şi un cui
sfoară de cânepă
vopsea (sau hârtie colorată)
lanternă cu lumina albă
agrafe de birou (cât mai multe)
hârtie
o pipetă
monede de 5 bani
o bucată de material din lână

*colorantul alimentar poate fi inlocuit cu succes de acuarele diluate in apa; sunt mai la indemana si vei avea o
mai mare varietate de culori.
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Te-ai gândit cum poţi curața un ou crud?
Uimeşte-ţi prietenii cu acest experiment
foarte uşor de făcut!

DEZBRACATE
Pune oul într-un borcan şi apoi toarnă peste
el oţet cât să îl acopere complet şi încă puţin
peste. Alege un borcan cu gură mai largă
pentru că oul se va umfla puţin.

Materiale necesare:
un ou
un borcan

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

După un minut, vei vedea că oul este
acoperit de mici bule de dioxid de carbon.
Pune capacul borcanului şi aşteaptă câteva
zile, chiar o săptămână. Ştiu, îţi poate pune
răbdarea la încercare, dar chiar merită
aşteptarea.
Scoate oul din borcan, spală-l şi curață uşor
coaja rămasă, ca şi cum ai curaţa nişte cretă
udă. Gata, acum ai un ou dezbrăcat!

Explicaţia ştiinţifică
Oţetul conţine o substanţă chimică numită acid acetic, iar coaja de ou conţine carbonat de calciu.
Carbonatul de calciu din coaja oului reacţionează cu oţetul formând dioxidul de carbon, sub forma
bulelor ce se observă la contactul dintre cele două.
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Vreţi să îl ajutăm pe tata să îi crească
barba? Este atât de simplu, ai nevoie doar
de un balon şi de nişte piper.

BARBA LUI TATA
Materiale necesare:
un balon alb
un marker negru

Umflă balonul şi înnoadă-l la capăt.
Desenează apoi pe el cu markerul o faţă de
bărbat. Dacă seamănă şi cu tata, cu atât mai
bine. 

o farfurie

Pune piperul măcinat pe farfurie. Apropie
acum balonul de piper şi vei vedea că nu se
întâmplă nimic.

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Ia bucata de material de lână şi freacă bine
balonul în zona bărbii. Apropie acum
balonul de farfuria cu piper. Surpriză!
Piperul se ridică de pe farfurie şi se lipeşte
de balon!

Explicaţia ştiinţifică

Sursa foto: gosciencegirls.com

Toate obiectele sunt formate din atomi şi fiecare atom este format din: protoni
(încărcaţi pozitiv), electroni (încărcaţi negativ) şi neutroni (cu sarcina neutră). Atunci
când frecăm balonul de haină, îi adăugăm un surplus de electroni încărcaţi negativ.
Astfel, piperul va fi încărcat pozitiv mai mult decât balonul. Când vin în contact,
piperul se va lipi de balon, conform regulii care spune că opusele se atrag.
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Ar fi ceva cu adevărat inedit ca fiecare
frunză a unei verze să aibă o culoare
diferită! Acum poţi face chiar tu asta!

CURCUBEU
Pune aceeaşi cantitate de apă în fiecare
pahar.

Materiale necesare:
4 pahare (sau borcane)
colorant alimentar (sau acuarele)

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Adaugă colorant alimentar în fiecare pahar,
cam 10 picături si amesteca bine.

Adauga in fiecare pahar cate o frunza de
varza sau cate o floare. Lasa peste noapte
ca plantele sa absoarba bine apa colorata.
Dimineata vei avea parte de o surpriza.
Natura nu inceteaza niciodata sa ne
uimeasca!

Explicaţia ştiinţifică
Prin intermediul tulpinii şi al frunzelor plantele transporta apă şi substanţele nutritive cu care
se hrănesc. Planta conţine nişte conducte microscopice care au preluat apa colorată din pahar
şi au transportat-o pe toată suprafaţă frunzei.
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Bicarbonatul de sodiu este cel care a făcut
prăjitura mamei să crească. Nu ai vrea să
afli mai multe despre el?

IILE BICARBONATULUI DE SODIU
Materiale necesare:
bicarbonat de sodiu

Pune aceeaşi cantitate de bicarbonat de
sodiu în câteva recipiente mici, cum ar fi de
exemplu o formă de copt brioşe.

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Toarnă în tăviţa pentru cuburi de gheaţă
câte puţin oţet, apă, ulei, suc de lămâie şi
orice altceva mai vrei să testezi (de exemplu
lapte, suc de portocale, etc).
Foloseşte pipeta pentru a adaugă puţin din
fiecare substanţă în recipientele cu
bicarbonat de sodiu. Poţi anticipa cu care
dintre ele va reacţiona?

Explicaţia ştiinţifică
Bicarbonatul de sodiu şi oţetul (dar şi sucul de lămâie şi cel de portocale) reacţioneaza între ele
din cauza unei reacţii acido-bazice. Bicarbonatul de sodiu este o baza şi oţetul este un acid
acetic. Unul dintre rezultatele acestei reacţii este dioxidul de carbon.
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Încearcă un experiment cu adevărat
spectaculos! Monedele de 5 bani îşi vor
schimba culoarea din arămiu în verde închis.

5 BANI

I
Împătureşte şerveţelul astfel încât să se
încadreze bine în castron.

Materiale necesare:
monede de 5 bani
un castron (sau o farfurie)

Aşează monedele de 5 bani pe şerveţel şi
toarnă oţet deasupra, astfel încât şerveţelul
să fie îmbibat bine.
Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Observă cum se transformă monedele în
următoarele zile. Când şerveţelul începe să
se usuce, mai toarnă oţet. Periodic, întoarce
monedele de pe o parte pe altă.

Explicaţia ştiinţifică
Oxidul de cupru, prezent pe suprafaţă monedelor de 5 bani, reacţionează cu acidul acetic
(din oţet) şi formează acetatul de cupru, de culoare verde.
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Poţi cultiva fasole chiar la tine acasă.
Hmm… acum trebuie doar să te hotărăşti
cum o vei găti. Fasole bătută, iahnie?...

C

FASOLE ÎN BORCAN
Materiale necesare:
un bob de fasole

Umple bine borcanul cu vată, cât de multă
încape.

un borcan

Aşează bobul de fasole pe fundul
borcanului, dar spre exterior astfel încât îi să
poţi vedea evoluţia.

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Udă vata cu apă, astfel încât să fie umedă,
dar nu complet inundată. Aşează apoi
borcanul la geam şi urmăreşte ce se
întâmplă cu bobul în următoarele zile.
Asigura-te că uzi periodic vata astfel încât
să nu se usuce.

Explicaţia ştiinţifică
Bumbacul are unele propietăţi similare cu cele ale solului, conţinând celuloză, apă, fosfor, calciu
şi alte proteine necesare creşterii plantelor. Din acest motiv, bumbacul are capacitatea de a
susţine viaţă plantelor. Cu toate acestea, plantele înalte care cresc din bumbac cad la pământ
dacă nu sunt susţinute, având în vedere densitatea mai scăzută a bumbacului faţă de cea a
solului.
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Mami tocmai a terminat de făcut mâncare
şi ce să vezi? I-au rămas nişte resturi de
morcov pe care vrea să le arunce… Nu nu,
mai bine să le reciclăm!

MORCOV RECICLAT
Materiale necesare:
un morcov
un castron

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Pune un strat de vată în castron (sau alt
recipient). Udă vata cu apă, astfel încât să
fie umedă, dar nu complet inundată.
Taie partea superioară a morcovului şi
presează-o bine pe vată. Pentru că
experimentul să funcţioneze, morcovului
trebuie să îi rămână în partea de sus
aproximativ 2-3 cm de tulpină crescuţi din
rădăcina.
Aşează apoi castronul la geam şi urmăreşte
ce se întâmplă cu morcovul în următoarele
zile. Asigura-te că uzi periodic vata astfel
încât să nu se usuce.

Mai multe informaţii
Unele alimente au capacitatea să se regenereze din resturi, iar unele dintre ele pot fi cultivate
chiar şi într-un ghiveci pe pervazul geamului de la bucătărie. Printre acestea se numără şi
usturoiul, ceapa, salata verde, ghimbirul şi ciupercile.
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Ţi se pare că paharul este plin ochi cu apă?
Stai să vezi câte agrafe mai încap!...

ÎN TENSIUNE
Umple paharul cu apă cât de mult poţi, fără
să verşi deloc.

Materiale necesare:
un pahar transparent

agrafe de birou (cât mai multe)

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Apoi, foloseşte o pipetă pentru a adaugă
ultimele câteva picături, astfel încât paharul
să fie cât se poate de plin.

Începe să adaugi agrafele în paharul cu apă,
una câte una, numărându-le. Vei observa că
se formează o cupola din apă. Continuă
până când apa din pahar se varsă. Tu câte
agrafe estimezi că încap?

Explicaţia ştiinţifică
Picăturile de apă se lipesc unele de altele. De aceea suprafaţă apei s-a bombat şi a format o
cupola care nu a lăsat apa să se reverse atunci când ai adăugat agrafe de birou. Aceast fenomen
poartă numele de tensiune superficială. După ce prea multe agrafe au fost adăugate în pahar,
tensiunea superficială a fost ruptă, lăsând apa să se verse.
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Norii se adună pe cer şi de-odată încep să
cadă pe pământ picăturile de ploaie. Te-ai
întrebat vreodată cum se întâmplă asta?

C

?
Roag-o pe mama să fiarbă nişte apă şi să
toarne cam un sfert în borcan. Tu ai grijă să
nu atingi borcanul, să nu te frigi.

Materiale necesare:
o farfurie de carton

Aşează farfuria de carton deasupra
borcanului şi aşteaptă câteva minute.
Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Apoi pune cuburile de gheaţă în farfurie şi
observă. Vei vedea că în borcan începe să
plouă!

Explicaţia ştiinţifică
Farfuria sigilează aerul cald în borcan. Odată ce gheaţa este adăugată în farfurie, temperatura
rece determina condensarea apei din borcan şi formarea picăturilor de apă. Acelaşi lucru se
întâmplă şi în atmosfera când aerul cald şi umed se ridică şi întâlneşte temperaturi mai reci.
Vaporii de apă se condensează şi formează precipitaţiile care se întorc pe pământ sub formă de
ploaie, lapoviţă, grindină sau zăpadă.
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Ai la dispoziţie doar trei culori… roşu,
galben şi albastru. Ştiai că poţi obţine,
combinându-le, toate culorile curcubeului?

CURCUBEU ACVATIC
Materiale necesare:
6 pahare transparente
colorant alimentar (sau acuarele)
un pa

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Aşează cele şase pahare în cerc, câte unul
pentru cele trei culori, roşu, galben şi albastru,
şi câte unul gol între ele.
Umple trei dintre pahare cu apă şi adaugă
aproximativ 10 picături de colorant alimentar
(care poate fi înlocuit de acuarele), din fiecare
culoare. Amestecă bine cu un pai sau cu o
linguriţă.

Împătureşte şerveţelele astfel încât să creezi
nişte fâşii mai lungi şi aşează o jumătate în
paharul cu apă colorată şi cealaltă jumătate pe
fundul paharului gol. Aşteaptă câteva ore (poţi
chiar să le laşi peste noapte) şi observă ce s-a
întâmplat.

Explicaţia ştiinţifică
Șervetelul a absorbit apa şi a transferat-o, precum o conducta, în paharul gol. În paharele goale
s-au întâlnit câte două culori care combinate o formează pe a treia, astfel: roşu+galben =
portocaliu, albastru+galben = verde, roşu+ albastru = violet.
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Eşti un spion american şi vrei să laşi un
mesaj secret pentru partenerul tău? Acum
o poţi face cu cerneala invizibilă!

CERNEALA
Stoarce lămâia în castron adaugă câteva
picături de apă şi amestecă bine.

Materiale necesare:

un castron (sau alt recipient)
Înmoaie beţişorul în soluţia preparată şi
scrie un mesaj sau desenează ceva pe
hârtie.

hârtie

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Aşteaptă până când hârtia se ususca în
totalitate şi mesajul dispare. Când vrei să
dezvălui mesajul secret, încălzeşte hârtia
apropiind-o de un bec aprins. Atenţie însă,
dacă o apropii prea mult, se poate arde.

Explicaţia ştiinţifică
Sucul de lămâie este o substanţă organică care oxidează si care devine maro atunci când este
încălzit. Diluarea sucului de lămâie în apă îl face foarte greu de observat atunci când este aplicat
pe hârtie. Alte substanţe care au aceeaşi reacţie sunt: sucul de portocale, mierea, laptele, sucul
de ceapă şi oţetul de vin.
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Curse de maşini, curse de cai… Dar la o
cursa cu piper te-ai gândit? Priveşte cum se
iau la întrecere bucăţelele de piper
măcinat!

ÎNTRECERE CU PIPER
Umple castronul cu apă şi presară deasupra
nişte piper măcinat, pe toată suprafaţa.

Materiale necesare:
detergent de vase lichid
un castron
urechi

Înmoaie beţişorul de urechi în detergent de
vase şi apoi atinge cu el suprafaţa apei, în
centrul castronului.

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Vei vedea cum piperul se retrage brusc către
marginile castronului, că şi cum particulele
s-ar lua la întrecere.

Explicaţia ştiinţifică
Apa are ceea ce se numeşte tensiune superficială care păstrează toate moleculele la un loc. Când
atingeţi suprafaţă apei cu detergent de vase, tensiunea superficială se rupe, făcândcă apă să
îndepărteze rapid piperul de detergent, înspre marginea exterioară.
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Priveşte cerul… Te-ai întrebat vreodată de
ce este albastru şi nu roşu sau galben, să
zicem? Află chiar acum!

DE CE ESTE CERUL ALBASTRU?
Materiale necesare:
un pahar transparent

Umple paharul cu apă.

Dizolvă nişte săpun în apă astfel încât să
obtii o soluţie tulbure.

o

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Într-o camera întunecoasă, apropie lanterna
de pahar. Observă cu atenţie soluţia tulbure
şi vei vedea că este albastră.

Explicaţia ştiinţifică
Lumina albă a soarelui (şi în cazul nostru lanterna) este un amestec din toate culorile curcubeului.
Când lumina trece printr-un lichid limpede care deţine particule mici in suspensie, culoarea
albastră este dispersată mai mult decât majoritatea celorlalte culori. Deşi teoretic, violet, o altă
culoare a curcubeului, este dispersată mai mult decât albastru, ochii noştri sunt mai puţin sensibili
la ea. Acesta este motivul pentru care atunci când ne uităm la cer într-o zi însorită şi senină,
putem vedea o tentă de albastru.
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Te-ai întrebat vreodată cum vorbeau
oamenii la telefon prin anul 1700? Află din
acest experiment!

TELEFONUL CU FIR
Începe prin a vopsi cutiile de conserve sau
prin a le decora cu hârtie colorată. Acest pas
este opţional, dar cu siguranţă telefonul va
arata mult mai bine dacă o faci.

Materiale necesare:

Roagă-l pe tata să îţi găurească fundul
fiecărei cutii de conserve folosind ciocanul şi
cuiul.
Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Bagă sfoara de cânepă prin găurile cutiilor
de conserve şi apoi leagă câte un nod la
ambele capete. Acum poţi vorbi la unul din
capetele telefonului şi poţi asculta la
celălalt.

Explicaţia ştiinţifică

Sursa foto: we-made-that.com

Când vorbeşti în interiorul cutiei de conserve, poţi crea un val de sunet care este transformat în
vibraţii pe fundul ei. Vibraţiile se deplasează de-a lungul sforii şi apoi sunt convertite din nou în
sunet la celălalt capăt, astfel încât prietenul tău poate auzi ce ai zis. Sunetul călătoreşte prin aer,
dar călătoreşte şi mai bine prin corpuri solide cum sunt şi cutiile de conserve şi sfoara, permiţânduţi să auzi sunete care ar putea fi prea îndepărtate atunci când călătoresc prin aer.
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Arta contemporană este acum mai uşor
de făcut că niciodată! Fii un artist modern
şi pictează în… lapte!

ÎN LAPTE
Materiale necesare:
lapte
colorant alimentar (sau acuarele)

Toarnă lapte într-o farfurie întinsă şi adaugă
câţiva stropi de colorant alimentar.

Înmoaie capătul unei scobitori în detergent
de vase.

detergent de vase lichid
scobitori

Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Acum atinge laptele cu scobitoarea
"magică" şi priveşte cum culorile se
amestecă instant, creând o multitudine de
curcubee. Poţi să le priveşti în continuare
cum dansează în farfurie.

Explicaţia ştiinţifică
Laptele conţine în mare parte apă, şi printre altele, picături minuscule de grăsime. Detergentul de
vase este caracterizat de ceea ce se numeşte hidrofobie, adică frică de apă. De aceea, în contact
cu laptele încearcă din răsputeri să fugă de apă şi astfel se chinuie să se ataşeze în schimb de
particulele de grăsime. În timpul acestui proces invizibil, datorită colorantului alimentar putem
observa cum moleculele de grăsime se răsucesc, fac tumbe şi dansează în toate direcţiile. Când
detergentul se amestecă până la urmă cu laptele, activitatea încetineşte şi intr-un final încetează.

18

Sursa foto: fcvolunteer.com

WWW.CREATISSIMO.RO

IFICE PENTRU COPII

16

Poţi aduce magia în viaţa ta cu doar
câteva ingrediente simple. Prepară o
poţiune colorată şi vezi ce se întâmplă!

IUNE
Toarnă ulei în sticlă cu ajutorul pâlniei,
aproximativ până la jumătate.

Materiale necesare:

ulei
Amestecă apoi colorantul alimentar în apă
şi toarnă apă colorată în sticla cu ulei
(aproximativ un sfert din cantitatea de ulei).

colorant alimentar
Descoperă mai multe idei creative pe www.creatissimo.ro

Observă cum apa se lasă la fund pentru că
este mai densă. Ce se întâmplă dacă scuturi
sticla? Ce se întâmplă dacă o întorci cu susul
în jos?

Explicaţia ştiinţifică
Uleiul nu se amestecă cu apa deoarece este mai puţin dens, de aceea stratul de ulei va sta
întotdeauna deasupra stratului de apă.
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Borcanul cu experimente

BONUS

Hmm… nu eşti hotărât ce vrei să experimentezi astăzi? Simplu!
Creează un borcan al experimentelor şi când vrei să încerci ceva nou, extrage de aici un bileţel cu idei.
Ce ai de făcut?
Foloseşte un borcan drăguţ pe care îl găseşti la îndemână şi decorează-l cum te pricepi mai bine.
Apoi imprimă lista de mai jos, decupează bileţelele, împătureşte-le, amestecă-le bine şi pune-le în borcan.

1. Oua dezbracate

9. Cum ploua?

2. Barba lui tata

10. Curcubeu acvatic

3. Varza curcubeu

11. Cerneala invizibila

4. Reactiile bicarbonatului de sodiu

12. Intrecere cu piper

5. 5 bani inverziti

13. De ce este cerul albastru?

6. Cultiva fasole in borcan

14. Telefonul cu fir

7. Morcov reciclat

15. Arta in lapte

8. Apa in tensiune

16. Potiune magica
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Ne-ar face mare plăcere să ne cunoaştem şi să îl vedem pe micul om de ştiinţă
în acţiune. 
Trimite-ne o poză din timpul experimentelor la adresa de email
contact@creatissimo.ro !

Urmăreşte-ne în continuare pentru o mulţime de
alte activităţi distractive pe:

www.creatissimo.ro
şi

www.facebook.com/creatissimo.ro
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