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1. Eclipsă
PROBLEMĂ

Materiale
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Orice monedă mică
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Care este cauza eclipsei de Soare?

Procedee
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ATENȚIE: Nu privi niciodată direct în Soare, nu e bine pentru ochi.
1. Închide un ochi şi uită‑te cu ochiul deschis la un copac de la distanță.
2. Ține moneda lângă ochiul deschis şi într‑o parte a lui.
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3. Deplasează moneda până când ajunge în fața ochiului tău deschis şi cam la acelaşi nivel
cu rădăcina nasului.

Rezultate
Pe măsură ce moneda ți se apropie de rădăcina nasului, se interpune între ochiul tău şi copac.
Copacul se vede tot mai puțin, până când, în final, nu se mai vede deloc sau aproape deloc.

25. Încălzire
PROBLEMĂ

Materiale

foarfecă
termometru cu bulb
cronometru
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fişă de cartotecă mare, neliniată
creion
perforator cu o gaură
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Cum a fost afectată de mediu temperatura corpului dinozaurilor cu sânge rece?

Procedee
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1. Î mpătureşte foaia de hârtie pe lungime şi apoi desfă‑o. Ca să te distrezi, desenează pe una
dintre părțile foii un dinozaur.
2. Cu perforatorul, fă 2 găuri în centrul celeilalte părți a foii, la aproximativ 2,5 cm una de alta.
3. T aie în hârtie 2 fante, puțin mai lungi decât lățimea termometrului, aşa cum se vede. Fă
acest lucru băgând foarfeca în fiecare gaură şi tăind câte puțin de o parte şi de alta a ei.
4. I ntrodu termometrul prin fantele din hârtie
astfel încât bulbul lui să ajungă în dreptul
cozii dinozaurului.
5. Citeşte şi înregistrează temperatura.
6. P
 une hârtia afară, astfel încât termometrul
să se găsească în plină lumină solară.
7. D
 upă 5 minute, citeşte şi înregistrează temperatura din nou.

Rezultate
Temperatura creşte atunci când hârtia este pusă la lumină.

49. Pur şi simplu la fel
PROBLEMĂ

Materiale
creion
foarfecă
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foaie de carton închis la culoare
fişă de cartotecă de 7,5 x 12,5 cm
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Ce este simetria radială?

Procedee
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1. Îndoaie foaia de două ori pe jumătate.
2. De‑a lungul capătului îngust din partea dreaptă a fişei desenează modelul de mai jos.
3. Decupează modelul.
4. P
 une modelul pe cartonul colorat astfel încât cea mai lungă
margine a lui să se afle pe una
dintre îndoituri, iar cea mai
scurtă – pe cealaltă.
5. Trasează modelul pe carton.
6. Î ntoarce modelul şi pune‑l pe
marginea îndoită adiacentă
(învecinată). Trasează modelul pe carton.
7. Decupează figura trasată pe
carton tăind toate cele patru
straturi. Nu tăia de‑a lungul liniilor de la colț, aşa cum îți indică liniile continue din desen.
8. Păstrează figura decupată şi
aruncă restul hârtiei.
9. Despătureşte figura şi fă două
linii în diagonală prin cen
trul ei.
10. S tudiază figura şi află câte părți
identice are.
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Janice VanCleave este profesoara de ştiinţe
preferată a copiilor!

A

Vândute în peste două milioane de exemplare, cărţile ei arată cât de interesantă şi de atractivă poate fi ştiinţa.
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Cuprind proiecte şi experimente cu materiale ieftine, uşor de găsit în orice gospodărie, şi au puterea de a-i trans-
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forma pe copii în adevăraţi cercetători juniori plini de entuziasm.
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Cu o experienţă de 27 de ani, Janice VanCleave a predat ştiinţe şi metodica predării orelor de ştiinţe în 11 şcoli
din SUA. Printre materiile ei preferate din curriculum se numără fizica, chimia, biologia şi geologia. Pe lângă scris,
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autoarea lucrează direct cu cei mici în cadrul atelierelor sale de „Ştiinţă distractivă” pe care le susţine în biblioteci,
şcoli, muzee şi librării.

