
SCRIE MESAJE SECRETE ŞI
PROVOACĂ ERUPTIA
PROPRIULUI VULCAN,
FOLOSIND REACŢIILE
CHIMICE!

AVERTISMENT
Nu este adecvat pentru copiii cu vârsta sub 8 ani. A se utiliza doar sub supravegherea
adulților.  Conține  unele  substanțe  chimice  care  prezintă  pericole  pentru  sănătate.
Conține piese mici care pot fi înghiţite și prezintă muchii ascuțite. A se manipula cu grijă.
Citiți  instrucțiunile  înainte  de  utilizare,  respectaţi-le  și  păstrați-le  pentru  consultare
viitoare. Nu permiteți intrarea substanțelor chimice în contact cu orice parte a corpului,
mai ales cu gura și ochii. A se păstra copiii mici și animalele la distanță de experimente.
A nu se lăsa setul  experimental  la  îndemâna copiilor  cu vârsta sub 8 ani.  Protecția
oculară pentru adulții  supraveghetori  nu este inclusă.  Imaginile  sunt  oferită numai în
scop de informare; unele piese sau culori pot să difere. Păstrați aceste informații pentru
consultări viitoare.
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Dragi părinţi şi supraveghetori,

Prin intermediul jocului, copiii dezvoltă diverse abilități cognitive. Studiile științifice
arată că atunci când ne distrăm sau facem descoperiri în timpul unui experiment,
se eliberează un neurotransmițător numit Dopamină. 

Dopamina este răspunzătoare pentru emoții  precum motivația,  recompensa și
învățarea, iar  de aceea aceste experiențe sunt legate de sentimente pozitive.
Deci, dacă învățarea este o experiență pozitivă, va stimula creierul să dezvolte
diverse abilități. 

Așadar,  Science4you urmărește  să  creeze  jucării  educative  care  combină
distracția cu educația prin încurajarea curiozității și a experimentării.

Găsiți  mai  jos  care  abilități  pot  fi  îmbunătățite  cu  ajutorul  acestei  jucării
educaţionale:

Vocabular, Concentrare, Învățare, Creativitate, Raţionament

Caracteristica  educațională  reprezintă  unul  din  punctele  cheie  ale  jucăriilor
noastre.  Obiectivul  nostru  este  să  oferim  jucării  care  activează  dezvoltarea
abilităților fizice, emoționale și sociale ale copiiilor.

Aflați mai multe despre Activatorul Creierului în jucăriile Science4you la adresa:

www.science4youtoys.co.uk/brain-activator
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Descoperă întreg conţinutul online pe
care îl avem pregătit pentru dvs.!

Vizitează  această  pagină  web  şi  explorează  diferitele  prezentări  video  ale
jucăriilor, jocurilor fantastice şi conţinutul exclusiv online al acestei jucării.

În plus de acestea, veţi avea oportunitatea de a deveni un adevărat savant şi
inventa noi experimente, sau chiar o nouă jucărie! Toate acestea în aria dvs.
exclusivă „Mini savant”!

Distracţie plăcută când învăţaţi cu Science4you!
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REGULI PRIVIND SIGURANȚA
- Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare, respectaţi-le și păstrați-le pentru 
consultare viitoare.
- Țineți copiii mici, animalele și persoanele care nu poartă protecție pentru ochi la
distanță de zona experimentală.
- Purtați întotdeauna protecție pentru ochi.
- Păstrați acest set experimental și cristalul/cristalele finale într-un loc care să nu 
fie la îndemâna copiilor sub 8 ani.
- Curățați toate echipamentele după utilizare.
- Asigurați-vă că toate recipientele sunt închise complet și depozitate 
corespunzător după utilizare.
- Asigurați-vă că toate recipientele goale sunt eliminate corespunzător.
- Spălați-vă pe mâini după efectuarea experimentelor.
- Nu folosiți echipamente care nu au fost livrate cu setul sau care nu sunt 
recomandate pentru utilizare în instrucțiuni.
- Nu consumați alimente sau băuturi în zona de experimente.
- Nu permiteți intrarea substanțelor chimice în contact cu ochii sau gura.
- Nu introduceţi produsele alimentare în recipientul original. Aruncați-le imediat.
- Aruncaţi orice alimente utilizate în timpul experimentelor.
- Nu aplicați nicio substanță sau soluție pe corp.
- Nu dezvoltați cristale în locuri în care circulă alimente sau băuturi ori în 
dormitoare.
- Aveți grijă la manipularea de apă și substanțe fierbinți.
- Asigurați-vă că în timpul cultivării cristalelor recipientul cu lichide nu se află la 
îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.

INFORMAȚII GENERALE REFERITOARE LA ACORDAREA PRIMULUI 
AJUTOR

- În caz de contact cu ochii: spălați ochii cu apă din abundență, ținând ochiul 
deschis dacă este necesar. Solicitați imediat sfatul medicului.
- În caz de înghițire: spălați gura cu apă din abundență. Beți apă proaspătă. A 
nu se induce voma. Solicitați imediat sfatul medicului.
- În caz de inhalare: scoateți persoana la aer curat.
- În caz de contact cu pielea și arsuri: spălați zona afectată cu apă din 
abundență timp de cel puțin 10 minute.
- În caz de dubii, solicitați imediat sfatul medicului. Luați substanța chimică și 
recipientul acesteia cu dvs.
- În caz de accidentare, solicitați imediat sfatul medicului.

Numărul de telefon al centrului  naţional de informaţii  pentru
prevenirea intoxicaţiilor sau al spitalului local. 
TELEFON: 021.318.36.06 
MAIL: infotox@insp.gov.ro
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LISTA DE SUBSTANŢE CHIMICE UTILIZATE

Substanţa chimică Formula moleculară Număr CAS
Bicarbonat de sodiu NaHCO3 144-55-8

ELIMINAREA SUBSTANȚELOR CHIMICE UTILIZATE
Atunci când trebuie să aruncați substanțele chimice, este necesar să consultați
reglementările naționale și/sau locale. În orice caz, trebuie să vă asigurați că nu
aruncați  substanțele  chimice în  canalizare sau la coșul  de gunoi.  Pentru mai
multe  detalii,  adresați-vă  unei  autorități  competente.  Pentru  eliminarea
ambalajului, folosiți punctele de colectare specifice.

RECOMANDĂRI PENTRU ADULȚII SUPRAVEGHETORI
-  Citiți  și  respectaţi  aceste instrucțiuni,  regulile privind siguranța și  informațiile
despre acordarea primului ajutor și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
-  Utilizarea  incorectă  a  substanțelor  chimice  poate  produce răni  și  afectează
sănătatea.  Efectuați  numai  acele  experimente  care  sunt  enumerate  în
instrucțiuni.
- Acest set experimental este destinat utilizării numai de către copiii cu vârsta de
peste 8 ani.
-  Deoarece  capacitățile  copiilor  variază  foarte  mult,  chiar  și  la  interiorul
categoriilor de vârstă, adulții supraveghetori trebuie să dea dovadă de discreție
în selectarea experimentelor care sunt adecvate și care prezintă siguranță pentru
ei.  Instrucțiunile  trebuie  să  permită  supraveghetorilor  evaluarea  oricărui
experiment pentru a stabili adecvarea lui pentru un anume copil.
- Adultul supraveghetor trebuie să discute avertismentele și informațiile privind
siguranța împreună cu copilul sau copiii înainte de începerea experimentelor.
- Zona din jurul experimentului trebuie menținută fără obstrucții și la distanță de
spațiul de depozitare a alimentelor. Trebuie să fie bine iluminată și ventilată și în
apropierea unei  surse de apă.  Trebuie să se asigure o masă solidă,  cu blat
rezistent la căldură.
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CONŢINUTUL KITULUI

Descriere Cantitate
1. Pahare mari de măsurare 2
2. Hârtie de filtru rotundă 2
3. Colorant roşu alimentar 1
4. Bicarbonat de sodiu 1
5. Ochelari de protecţie 1
6. Pahare mici de măsurat 2
7. Mănuşi de protecţie 1
8. Eprubete de plastic cu capac 2
9. Spatulă din plastic 1
10. Baloane 2
11. Benzi de test pH 5
12. Spatule din lemn 2
13. Pipete Pasteur 2
14. Pâlnie 1

Buna, savant! Află mai multe despre lumea chimiei şi vei putea deveni un
adevărat savant, vizitând următoarea pagină de web:

www.science4youtoys.co.uk/chemistry600
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1. Experimente

Observaţie: Reactivii şi materialele incluse în acest kit sunt etichetate cu acest

simbol. 

Savant,  purtaţi  întotdeauna  mănuşile  şi  ochelarii  de  protecţie  în  timpul
experimentelor.

Amestecurile de substanţe şi soluţii
Materia poate fi prezentă ca o substanţă pură sau amestec.

Cunoaşteţi diferenţa dintre o substanţă şi un amestec?

O substanţă constă din atomi sau molecule, cu o compoziţie caracteristică şi un
set definit de proprietăţi.

Aceasta poate fi  simplă când constă dintr-un element chimic singular (precum
aurul sau oţelul), sau compusă când este formată din mai multe tipuri de atomi
(precum apa, sarea şi zahărul). Amestecurile sunt compuse din două sau mai
multe  substanţe.  Putem  împărţi  amestecurile  în  omogene,  heterogene şi
coloidale. Un amestec omogen se poate denumi şi soluţie. O soluţie constă din,
cel puţin, un solvent şi un solut (substanţa dizolvată).

Un solvent reprezintă o substanţă capabilă de dizolvarea alteia, în timp ce un
solut reprezintă substanţa care se dizolvă în alta.
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Experimentul 1
Compararea diferitelor amestecuri

Aveţi nevoie de:
 Apă
 Ulei de măsline virgin
 Etanol 96% sau etanol comercial
 Pahare mari de măsurare (100ml)
 Spatulă din lemn

Paşi:
1. Umpleţi fiecare cupă de măsurare cu apă pe jumătate.

2. Adăugaţi uleiul de măsline într-una din cupe, apoi în cealaltă etanolul.

Ce tipuri de amestecuri aţi obţinut în fiecare pahar?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
(alimentele) utilizate în timpul acestui experiment.

Explicaţie:
Amestecul  de apă şi  etanol  este unul  omogen.  Forţele  intermoleculare dintre
moleculele de apă sunt de acelaşi tip cu cele de etanol. Astfel, moleculele de apă
stabilesc cu etanolul acelaşi tip de interacţiuni. Aceasta cauzează miscibilitatea
ambelor lichide, permiţându-le să se amestece. Astfel, într-un amestec omogen,
numit de-asemenea soluţie, aspectul este unul constant, în care este imposibilă
distingerea  componentelor  sale,  nici  chiar  cu  ajutorul  unui  microscop.
Amestecurile de apă cu ulei de măsline şi de apă cu nisip sunt heterogene. În
acest  tip de amestecuri,  putem distinge perfect  componentele cu ochiul  liber.
Interacţiunile dintre molecule sunt diferite în aceste amestecuri.  Moleculele de
apă şi ulei de măsline prezintă proprietăţi diferite, ceea ce le face imiscibile.

Lichidele imiscibile sunt cele care nu se amestecă.
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Separarea amestecurilor

În anumite situaţii,  avem nevoie doar de o substanţă prezentă într-un anume
amestec, iar pentru aceea este necesară o metodă specifică de separaţie. Există
mai  multe  metode de a  separa  amestecurile,  iar  pentru  a  alege pe cea mai
adecvată, trebuie să luăm în considerare amestecul cu care avem de-a face.
Primul pas este de a determina dacă amestecul este omogen sau heterogen şi
apoi de a alege procesul adecvat pentru a realiza separaţia.

Experimentul 2
Pregătirea unui filtru

Avem nevoie de:
 Pâlnie
 Filtre de hârtie rotunde
 Apă
 Pipetă Pasteur

Paşi:
1. Îndoiţi filtrul conform imaginii de mai jos.

Imaginea 1. Schema de asamblare a unui filtru într-o pâlnie

2. Introduceţi filtrul în pâlnie.

3. Cu pipeta Pasteur adăugaţi câteva picături de apă pentru a ataşa mai bine
filtrul de hârtie la pâlnie.
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Experimentul 3
Separarea apei şi nisipului

Aveţi nevoie de:
 Apă
 Nisip
 Filtru de hârtie rotund
 Pâlnie
 Eprubetă
 Pahar mare de măsurare (100 ml)

Paşi:
1. Pregătiţi un amestec de apă şi nisip, prin introducerea nisipului într-un pahar
de apă.

2. Introduceţi pâlnia cu filtrul (indicate la experimentul anterior), într-o eprubetă. 

3. Turnaţi amestecul de apă şi nisip în pâlnie. 

Puteţi separa nisipul de apă? Ce denumire este dată tehnicii pe care tocmai aţi
utilizat-o?

Explicaţie:
Filtrul reţine nisipul, din moment ce particulele sale sunt mai mari decât orificiile
filtrului. Pe de-altă parte, apa trece liberă prin filtru. Astfel, nisipul rămâne blocat
în  filtru,  iar  apa  ajunge  în  eprubetă,  curată.  Acest  proces  de  separare  a
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amestecurilor poartă denumirea de filtrare. Prin filtrare, particulele solide aflate
în suspensie într-un lichid sunt separate cu ajutorul unui filtru.

Experimentul 4
Cromatografie

Aveţi nevoie de:
 Hârtie de filtru rotundă
 Markere colorate
 Apă
 Hârtie sugativă (şerveţel)

Paşi:
1. Cu ajutorul markerelor, realizaţi puncte mici în cercuri pe hârtia de filtru, după
cum este prezentat în următoarea imagine.

2. Împăturiţi hârtia sugativă (sau şerveţelul) şi udaţi vârful acesteia în apă.
3. Introduceţi vârful hârtiei umede în centrul filtrului pentru înmuiere.

Observaţi ce se întâmplă cu punctele de culoare diferită pe care le-aţi realizat!

Explicaţie:
Acest proces este denumit cromatografie. Reprezintă un proces fizico-chimic de
separare  a  amestecurilor  omogene.  Separarea  compuşilor  săi  este  posibilă
deoarece aceştia prezintă greutate, masă şi densitate diferite.
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În cazul unei culor complexe (secundare), este posibilă descompunerea sa prin
cromatografie  în  culorile  primare.  Aceasta  se  întâmplă  deoarece  culorile  de
„bază” au greutăţi  diferite şi astfel rămân pe hârtie când apa nu le mai poate
înmuia.

Difuziunea
Capacitatea pe care substanţele o au de a se mişca în altele este denumită
difuziune. Mai mult decât atât, putem spune că difuzia colorantului alimentar este
mai mare în apă, decât în apa sărată.

Experimentul 5
Moleculele de apă chiar se mişcă?

Aveţi nevoie de:
 Pahare mari de măsurare (100 ml)
 Apă de la robinet caldă şi rece
 Colorant alimentar
 Pipetă Pasteur

Paşi:
1. Umpleţi cu apă rece de la robinet un pahar mare.

2. Umpleţi celălalt pahar cu aceeaşi cantitate de apă, dar de această dată cu apă
de la robinet caldă.

3. Cu ajutorul pipetei Pasteur, adăugaţi imediat picături de colorant alimentar în
fiecare pahar. Asiguraţi-vă că turnaţi acelaşi număr de picături în ambele pahare
şi nu le amestecaţi.

Ce puteţi observa?

Explicaţie:
Colorantul alimentar se împrăştie în apă în ambele pahare, dar cu viteze diferite.
Când apa este caldă, moleculele de apă se deplasează mai repede, ceea ce
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face colorantul  alimentar  să  se disperseze mai  rapid.  În  apa rece,  colorantul
alimentar se dispersează mai încet,  din moment ce moleculele de apă nu se
mişcă la fel de rapid ca în apa caldă.

Experimentul 6
Difuziunea

Aveţi nevoie de:
 1 linguriţă
 Pipetă Pasteur
 Pahare mari de măsurare (100 ml)
 Spatulă din lemn
 Sare
 Apă
 Colorant alimentar

Paşi:
1. Umpleţi două pahare de apă până la marcajul de 100 ml.

2. Într-unul din pahare adăugaţi sare, până când nu mai puteţi dizolva, cu alte
cuvinte pregătiţi o soluţie saturată.

3. Adăugaţi o picătură de colorant în fiecare pahar. Nu amestecaţi.

Ce puteţi observa? În care din pahare colorantul se deplasează mai rapid?

AVERTISMENT.  După  încheierea  experimentului,  aruncaţi  alimentele
folosite în timpul acestuia.

Explicaţie:
Colorantul alimentar se deplasează mai repede în paharul care conţine doar apă,
decât în paharul cu apă şi sare. După o perioadă, ambele lichide din pahare se
colorează complet.

Chiar dacă nu este vizibil, moleculele de apă se află întotdeauna în mişcare. 
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Când introduceţi  colorant  alimentar  în  apă,  moleculele  de  apă  se  lovesc  de
moleculele  de  colorant  alimentar,  făcându-le  pe  acestea  să  se  mişte  de-
asemenea. Astfel, colorantul alimentar şi apa se vor amesteca în final complet,
iar lichidul capătă culoarea colorantului.

Cu  cât  mai  rapid  se  mişcă  moleculele  de  apă,  cu  atât  mai  rapid  se  mişcă
moleculele de colorant, iar lichidul capătă aceeaşi culoare. Colorantul alimentar
se mişcă mai încet în apa cu sare, deoarece acolo se află, în afara moleculelor
de  apă,  şi  molecule  de  sare.  Acestea  ocupă  spaţiu,  complicând  mişcarea
moleculelor din soluţie. În această soluţie există mai multe molecule şi mai puţin
spaţiu pentru ca acestea să se mişte, ceea ce face mişcarea mai lentă.

Densitatea
Densitatea este o măsură a materiei. Aceasta ne ajută să calculăm cantitatea de
materie, compusă din atomi, molecule sau ioni, prezentă într-un anume volum de
substanţă.  Substanţele  mai  puţin  dense  decât  apa  vor  pluti  pe  aceasta.
Substanţele mai dense decât apa se vor scufunda în aceasta.

Experimentul 7
Aproape o lampă de lavă

Ai nevoie de:
 Sticlă cu capac, goală şi curată
 Ulei
 Colorant alimentar
 Sare
 Apă
 Spatulă din plastic
 Spatulă din lemn
 Pâlnie
 Pipetă Pasteur

Paşi:
1. Turnaţi apa în sticlă până la ¾ din volumul său.

2. Cu ajutorul pipetei Pasteur adăugaţi câteva picături de colorant alimentar în
apă. Fixaţi capacul pe sticlă şi apoi scuturaţi-o puţin, pentru a amesteca apa şi
colorantul alimentar.

3. Umpleţi sticla până aproape de gură cu ulei. Utilizaţi o pâlnie pentru a vă ajuta.
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4. Lăsaţi amestecul să se separe.

5. Apoi, turnaţi sare în sticlă.

Ce observaţi?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
Uleiul  pluteşte  în  apă  deoarece  o  picătură  de  ulei  este  mai  uşoară  decât  o
picătură de apă de aceeaşi mărime. Aceasta înseamnă că uleiul este mai puţin
dens decât apa.

Densitatea leagă masa materialului de volumul pe care îl ocupă. Substanţele cu
densitate mai mică decât apa vor pluti deasupra acesteia. Substanţele mai dense
decât apa se vor scufunda în aceasta.

Sarea este mai grea (densă) decât apa, şi astfel tinde să se depună pe fund. În
acest experiment, când adăugaţi sare, picăturile de ulei, datorită vâscozităţii lor,
se ataşează de granulele de sare şi se scufundă. Când sarea se dizolvă, uleiul
se ridică deasupra, creând efectul unei lămpi de lavă (aproape).
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Experimentul 8
Gheaţă colorată

Aveţi nevoie de:
 Apă
 Colorant alimentar
 Cuvă de gheaţă
 Ulei de gătit
 Pipetă Pasteur
 Pahar înalt

Paşi:
1.  Cu ajutorul  pipetei,  adăugaţi  3  picături  de  colorant  într-o  porţie  de  apă şi
amestecaţi bine!

2.  Turnaţi  apa  colorată  în  cuva  de  gheaţă.  Apoi  plasaţi  această  cuvă  în
congelator.

3. Aşteptaţi până când cuburile de gheaţă se formează!

4. În  paharul  înalt,  turnaţi  apă până la  1/3 din volumul său. Turnaţi  în  pahar
aceeaşi cantitate de ulei.

5. Introduceţi câteva cuburi de gheaţă colorate peste ulei!

Ce puteţi observa, savant?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
Gheaţa pluteşte pe ulei şi apă, deoarece este mai puţin densă decât aceste 2
substanţe. În timp ce se topeşte, apa în stare solidă (gheaţa) se transformă în
apă lichidă, care este mai densă decât cuburile de gheaţă şi uleiul. Astfel, când
apa se topeşte, aceasta începe să coboare pe fundul paharului, amestecându-se
cu apa care se află deja acolo.
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SUPER SAVANT: De ce apa în stare solidă este mai puţin densă decât apa în
stare lichidă?

În starea solidă, moleculele de apă sunt dispuse altfel şi formează o structură cu
cavităţi. Aceste cavităţi nu conţin molecule de apă înăuntru. Când moleculele de
apă lichidă ocupă aceste cavităţi, apa devine mai densă.

Imaginea 2. Dispunerea moleculelor de apă în diferitele stări ale materiei

Experimentul 9
Paharul colorat

Aveţi nevoie de:
 Sticlă mică din plastic
 Pahar mic de măsurare (25 ml)
 Pahar mare de măsurare (100 ml)
 Pipetă Pasteur
 Spatulă din lemn
 Apă
 Etanol 96% sau etanol comercial
 Miere
 Ulei de gătit
 Colorant alimentar

Paşi:
1. Cu ajutorul paharului mic de măsurare, adăugaţi 25 ml de apă într-o sticlă

de plastic.
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2. Identificaţi şi marcaţi nivelul de apă.
3. Turnaţi apa din sticlă în paharul mare de măsurare.
4. Adăugaţi miere la sticlă până când se atinge nivelul identificat anterior.

5. Cu ajutorul  pipetei,  adăugaţi  2  picături  de  colorant  în  paharul  de  apă.
Amestecaţi amestecul de apă cu colorant, utilizând spatula din lemn.

6. Turnaţi apa (cu colorant) în sticlă, peste unde aţi adăugat mierea.
7. Adăugaţi 25 ml de ulei în sticlă.
8. Turnaţi, cu atenţie şi încet, 25 ml de etanol de-asemenea în sticlă.

Ce observaţi?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
Substanţele pe care le-aţi utilizat în acest experiment prezintă diferite densităţi.
Patru  dintre  ele  rămân  una  deasupra  celeilalte  fără  a  se  amesteca.  Mierea
rămâne  pe  fundul  sticlei,  apoi  urmează  apa,  uleiul  şi  deasupra  etanolul.
Substanţele prezintă diferite densităţi, unele sunt mai dense decât altele. Cu alte
cuvinte, substanţele mai dense au mai multe particule în acelaşi volum decât
cele  mai  puţin  dense.  De  aceea  substanţele  mai  dense  rămân  întotdeauna
dedesubtul  celor  mai  puţin  dense.  În  acest  caz,  mierea este  cea mai  densă
substanţă, urmată de apă şi ulei. Etanolul rămâne deasupra deoarece este cea
mai puţin densă substanţă.
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pH-ul substanţelor

Substanţele pot fi acide, alcaline sau neutre. Prin indicatorii de pH, substanţele
chimice (alcaline sau acizi slabi) care cauzează schimbările de culoare, putem
determina dacă substanţa este acidă, alcalină sau neutră. Aceşti indicatori pot fi
naturali sau sintetici. Este de-asemenea utilizată în comun un indicator de hârtie,
denumit  indicator  universal.  Această  hârtie  permite  identificarea  adecvată  a
valorilor  de  pH,  deoarece  prezintă  bine  definite  culorile  pentru  fiecare  dintre
acestea.

Imaginea 3. Indicatorul de pH din hârtie

Experimentul 10
pH-ul substanţelor

Aveţi nevoie de:
 Pahare mari de măsurare (100 ml)
 Spatulă din plastic
 Benzi de test pH
 Pipete Pasteur
 Suc de lămâie
 Bicarbonat de sodiu
 Apă

Paşi:
Prima parte – realizarea unei soluţii acide

1. Strângeţi jumătate de lămâie într-un pahar de măsurare.
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2. Acum introduceţi partea gri a hârtiei de pH în lichid.

Observaţi ce se întâmplă.

Explicaţie:
Banda îşi schimbă culoarea. Acum este galbenă. De ce s-a întâmplat aceasta?
Am introdus banda de test a pH-ului într-o soluţie acidă cauzându-i modificarea
culorii.

A doua parte – pregătirea unei soluţii alcaline.

3.  Introduceţi  bicarbonat  de  sodiu  în  paharul  de  măsurat  şi  adăugaţi  apă.
Amestecaţi bine.

4. Cu ajutorul pipetei, adăugaţi soluţie de bicarbonat de sodiu în soluţia acidă şi
observaţi schimbarea treptată a culorii benzii de pH.
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Sfat: Pentru  a  observa  modificarea  inversă  în  pH-ul  soluţiei,  trebuie  să
introduceţi mai întâi o bandă pH în soluţia alcalină şi să măsuraţi nivelul de pH cu
banda de test.

După aceea, adăugaţi soluţie acidă în soluţia alcalină şi observaţi modificarea de
culoare.

Dacă  banda  de  pH  nu  funcţionează  corespunzător,  încercaţi  să  măriţi
concentraţia  de  soluţie  prin  adăugarea  de  suc  de  lămâie  sau  bicarbonat  de
sodiu.

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
Banda de test îşi modifică culoarea când adăugaţi bicarbonat de sodiu, deoarece
bicarbonatul de sodiu este o bază, iar când o adăugaţi într-o soluţie acidă, veţi
neutraliza soluţia.

Dacă continuaţi  să  adăugaţi  bicarbonat  de sodiu,  va  exista  un punct  în  care
indicatorul de pH se transformă în culoarea verde. În acest punct, aţi transformat
o soluţie acidă în soluţie alcalină.

Comparaţi culoarea fiecărei benzi de test cu scara de pH!
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Imaginea 4. Scara de pH pentru indicatorul universal

Experimentul 11
Mesaje secrete colorate

Prima parte – pregătiţi un indicator natural de pH

Aveţi nevoie de:
 Varză roşie
 Cuţit
 Recipient mare şi lat
 Lingură de lemn
 Apă caldă
 Recipient cu capac

Atenţie: cereţi ajutorul unui adult la acest experiment.

Paşi:
1. Introduceţi apa caldă într-un recipient mare şi lat.
2. Cereţi unui adult să taie varza roşie în bucăţi mici şi să o introducă în apa

caldă.

3. Amestecaţi bine cu ajutorul lingurii de lemn timp de câteva minute.
4. Păstraţi acest indicator natural într-un recipient cu capac, astfel încât să îl

puteţi utiliza pentru următoarele experimente.
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Observaţi scara de pH pentru indicatorul de pH natural!

Imaginea 5. Scara de pH pentru indicatorul natural de pH.

Varza  roşie  conţine  un  indicator  natural  de  pH.  Este  un  pigment  denumit
antocianină  care  nu este  solubil  în  apă.  Când introduceţi  varza  roşie  în  apă
caldă, separăm antocianina de varza roşie şi o dizolvăm în apă. Moleculele de
antocianină  îşi  modifică  culoarea  în  funcţie  de  pH-ul  mediului  în  care  a  fost
introdus.  Acest  pigment  poate  fi  de-asemenea  găsit  în  coaja  de  măr,  fulgi,
struguri, porumb şi prune.

A doua parte – scrieţi mesajele dvs. secrete.

Aveţi nevoie de:
 Indicator de varză roşie
 Pensulă
 Soluţie acidă (suc de lămâie)
 Soluţie alcalină (soluţie de bicarbonat de sodiu)
 Mugur de bumbac
 Pipetă Pasteur
 Spatulă din plastic
 Bucată de hârtie sau carton

Paşi:
1. Înmuiaţi vârful mugurelui de bumbac în soluţia alcalină.

Pregătiţi  o soluţie alcalină: în paharul mic de măsurare adăugaţi  un deget de
bicarbonat de sodiu şi 3 picături de apă.
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2. Cu mugurele de bumbac înmuiat în soluţia alcalină, scrieţi sau desenaţi
mesajul dvs. pe bucata de hârtie.

3. Apoi înmuiaţi alt vârf de mugur de bumbac în soluţia acidă.

Pregătiţi  o  soluţie  acidă:  Stoarceţi  jumătate  de  lămâie  într-un  pahar  mic  de
măsurare şi adăugaţi cu pipeta câteva picături de apă.

4. Cu  partea  mugurelui  de  bumbac  înmuiată  în  soluţia  acidă,  scrieţi  sau
desenţai alt mesaj pe aceeaşi foaie de hârtie pe care aţi utilizat-o anterior.

5. Aşteptaţi până când vopseaua invizibilă s-a uscat!
6. După ce  este uscată,  înmuiaţi  pensula  în  indicatorul  de  varză  roşie  şi

treceţi-o peste mesajul dvs. secret!

Puteţi observa mesajele color ?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
Un indicator de pH reprezintă o substanţă care prezintă diferite culori în funcţie
de pH-ul unei soluţii. În acest experiment, aţi utilizat un indicator natural de pH
preparat  din  varză  roşie.  Astfel,  dacă  soluţia  este  acidă  în  prezenţa  acestui
indicator, va afişa o culoare între roz şi roşu. Pe de-altă parte, o soluţie alcalină
va afişa o culoare între albastru şi verde, după cum puteţi observa în imaginea
de pe scara pH a acestui indicator. Cu ajutorul acestui indicator natural, puteţi
dezvălui mesajele secrete într-un mod colorat!
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Oxidarea

Anumite substanţe se pot oxida când intră în contact cu oxigenul. Deşi oxidarea
este definită ca un proces mult mai complex, aceasta reprezintă un mod simplu
de definire.

Experimentul 12
Mesaje secrete

Aveţi nevoie de:
 Lămâie
 Mugure de bumbac
 Coală de hârtie sau carton
 Uscător de păr
 Pahar mare de măsurare (100 ml)
 Apă
 Pipetă Pasteur

Atenţie: cereţi unui adult ajutorul.

Paşi:
1. Strângeţi jumătate de lămâie într-un pahar mare de măsurare.

2. Cu ajutorul pipetei, adăugaţi câteva picături de apă la sucul de lămâie.
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3. Înmuiaţi mugurele de bumbac în sucul de lămâie.
4. Scrieţi sau desenaţi un mesaj pe coala de hârtie.

5. Lăsaţi vopseaua invizibilă să se usuce.
6. Pentru a descoperi mesajul dvs. secret, utilizaţi uscătorul şi apropiaţi-l de

coala de hârtie.

Observaţi mesajul desvăluit! Ce culoare are?
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AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
După cum ştiţi  deja,  sucul  de lămâie constă din  acid  citric.  Acidul  citric,  prin
acţiunea căldurii,  suferă o reacţie chimică de oxidare! Când încălziţi  coala de
hârtie, intervine oxidarea acidului citric şi aceasta slăbeşte hârtia. Locul unde aţi
scris sau desenat mesajul capătă o culoare maronie, dezvăluind mesajul dvs.
secret.

Experimentul 13
De ce merele tăiate devin maro?

Aveţi nevoie de:
 Măr
 Cuţit
 Folie
 Lămâie
 Pahar mare de măsurare (100 ml)
 Pipetă Pasteur

Atenţie: cereţi unui adult să vă ajute.

Paşi:
1. Cereţi unui adult să taie, fără a decoji, un măr în trei bucăţi.
2. Cu pipeta, adăugaţi câteva picături de suc de lămâie pe una din bucăţile

tăiate de măr. Lăsaţi alta în aer liber, iar cealaltă bucată împachetată în
folie.

3. După câteva minute, observaţi ce se întâmplă cu fiecare bucată de măr.

Ce puteţi observa?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.
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Explicaţie:
Bucata  de  măr  în  care  aţi  picurat  sucul  de  lămâie  îşi  păstrează  culoarea
originală,  ca  şi  bucata  învelită  în  folie.  Bucata  lăsată  în  aer  liber  va  căpăta
culoarea maro. Multe fructe capătă o culoare închisă când se coc. O parte mare
a procesului de coacere a fructelor este cauzată de acţiunea oxigenului prezent
în aer.

Tensiunea superficială

Tensiunea superficială reprezintă o proprietate foarte importantă, caracteristică
suprafeţei lichidelor, care le face rezistente la o forţă extremă. Datorită acestei
proprietăţi,  multe obiecte pot pluti pe suprafaţa lichidelor, chiar dacă sunt mai
dense decât acestea.

Experimentul 14
Explozia de culoare

Aveţi nevoie de:
 Farfurii de supă
 Lapte
 Colorant alimentar
 Scobitori
 Săpun lichid

Paşi:
1. Turnaţi lapte într-o farfurie şi lăsaţi să se aşeze timp de câteva minute.
2. Cu pipeta adăugaţi câteva picături de colorant.
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3. Introduceţi vârful scobitorii în săpunul lichid.

Aceasta trebuie să aibă o singură picătură de săpun.

4. Introduceţi scobitoarea (cu picătura de detergent) în mijlocul unei pete de
colorant.

Observaţi „explozia” de culoare!

De ce se întâmplă aceasta?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
Laptele este un lichid care constă din apă, grăsime şi proteine. Când introduceţi
colorantul  la suprafaţă,  acesta nu se amestecă cu laptele.  Cu toate acestea,
când introduceţi scobitoarea cu detergent înăuntrul petei de culoare, acestea se
împrăştie şi crează o explozie de culoare! Acest fenomen se produce deoarece
săpunul lichid va rupe legăturile dintre grăsimile din lapte şi sparge tensiunea
superficială, amestecând grăsimile din lapte şi realizând modelele de culoare pe
care le observaţi!

Tensiunea superficială se produce deoarece moleculele de lapte de la suprafaţă
suferă o atracţie puternică unele de altele. Înăuntrul lichidului, toate moleculele
de lapte suferă aceleaşi forţe de atracţie, dar în toate direcţiile. Moleculele de la
suprafaţă  suferă  doar  atracţia  de  la  moleculele  care  sunt  în  apropiere  şi
dedesubt, din moment ce deasupra lor există doar aer. Din moment ce numărul
de molecule care sunt atrase este mai mic, există o „compensare”: se produce o
atracţie puternică la suprafaţă, formând un fel de folie/strat. Aceasta reprezintă
proprietatea pe care o denumim tensiune superficială.
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Cristalele

Majoritatea  solidelor  din  natură  sunt  cristaline,  ceea  ce  înseamnă că  atomii,
moleculele sau ionii lor sunt ordonaţi geometric în spaţiu. Ordinea observată în
cazul  multor  solide  contrastează  dezordinea  regăsită  în  cazul  lichidelor  sau
gazelor. Când un solid nu prezintă o structură cristalină, se spune că este amorf.
Compuşii,  legaţi  prin  legături  ionice,  prezintă o structură  organizată denumită
cristalină.  În  funcţie  de componentele  şi  structura  internă,  substanţele  diferite
formează diferite cristale.

Experimentul 15
Cristalele

Aveţi nevoie de:
 Spatulă din plastic
 Spatulă din lemn
 Pahar mare de măsurare (100 ml)
 Pipetă
 Pahare mari de măsurare
 Sare
 Zahăr
 Apă

Atenţie: cereţi unui adult ajutorul.

Paşi:
1. Cu ajutorul spatulei din plastic, introduceţi patru linguri de zahăr într-un

pahar mic de măsurare. Acesta va fi paharul A.

2. Umpleţi paharul mare de măsurare cu apă caldă.
3. Rapid,  cu  ajutorul  pipetei,  turnaţi  apă  caldă  înăuntrul  paharului  A  şi

amestecaţi soluţia de apă cu zahăr. Dacă aceasta nu se dizolvă complet,
adăugaţi apă până când zahărul se dizolvă complet.
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4. Turnaţi soluţia într-un recipient sigur şi lăsaţi-o să se aşeze câteva zile.
5. Pe măsură ce timpul trece, apa se va evapora, iar cristalele de zahăr vor

începe să apară pe fundul paharului.

6. Repetaţi  aceşti  paşi  cu sare (NaCl).  Acesta va  fi  paharul  B.  Seamănă
cristalele formate de ambele substanţe?

Sunt egale cristalele formate de fiecare substanţă?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
Când pregătiţi o soluţie cu apă caldă, puteţi dizolva mai multe săruri decât dacă
apa este rece. Acest tip de soluţie este denumit soluţie saturată, care conţine
cantitatea maximă de solut (soluţie dizolvată) într-un anumit volum de solvent, la
o  temperatură  specifică.  În  timp  ce  soluţia  se  răceşte,  aceasta  va  depozita
sărurile în exces, generând cristalele.
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În funcţie de componentele sale şi structura internă, diferite substanţe formează
diferite cristale.

Experiment 16
Stalagmite şi stalactite

Aveţi nevoie de:
● Apă fierbinte
● Pahar mic de măsurare (25 ml)
● Pahare mari de măsurare (100 ml)
● O bucată mică de material
● Bicarbonat de sodiu
● Sfoară
● Farfurie

Paşi:
1. Umpleţi ambele pahare cu apă fierbinte.
2. Adăugaţi bicarbonat de sodiu în ambele pahare până când veţi obţine soluţii
saturate. 
Notă: Puteţi obţine soluţii saturate cu 2 linguri de bicarbonat de sodiu şi 20 ml de
apă. Utilizaţi paharul mic de măsurare pentru a măsura 20 ml de apă şi adăugaţi
în paharul mare de măsurare cu bicarbonatul de sodiu.

O soluţie saturată reprezintă o soluţie care conţine cantitatea maximă de solut
într-un anumit volum de solvent, la o temperatură specifică.

3. Răsuciţi  bucata de material. Legaţi capetele materialului cu sfoară, la fel şi
partea din mijloc.

4. Aşezaţi capetele materialului în pahare. Capetele trebuie să atingă partea de
jos a paharelor. Dacă este necesar, puneţi paharele unul lângă celălalt.

5. Aşezaţi farfuria sub materialul dintre pahare.
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6. Aşteptaţi câteva zile.

Ce s-a întâmplat?

Explicaţie:
Soluţia saturată de bicarbonat de sodiu se ridică prin bucata de material şi picură
din centru. Picăturile se transformă în coloane de sodiu. Una se formează de jos
în sus (stalagmită), iar cealaltă de sus în jos (stalactită). Apa trece prin sfoara
creată din bucata de material, prin umplerea spaţiilor de aer din aceasta. Acest
proces se numeşte acţiune capilară. Bicarbonatul de sodiu este tras de apă. În
timp  ce  apa  se  evaporă,  bicarbonatul  de  sodiu  se  depune  în  centru  şi  se
cristalizează.

Producerea de dioxid de carbon (CO2)

Când anumite  substanţe  chimice  se  amestecă,  intervine  o  reacţie  chimică  şi
eliberarea de gaz (dioxid de carbon).

Experimentul 17
Coloana de spumă

Aveţi nevoie de:
 Pahare mari de măsurare (100 ml)
 Pahare mici de măsurare (25 ml)
 Oţet
 Săpun lichid
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 Bicarbonat de sodiu
 Apă
 Colorant alimentar
 Pipetă Pasteur
 Spatulă din lemn
 Spatulă din plastic

Paşi:
1. Realizaţi o soluţie cu 20 ml de oţet şi 5 ml de săpun lichid într-un pahar

mic de măsurare.
2. Dacă doriţi, puteţi adăuga câteva picături de colorant alimentar în soluţia

de oţet.

3. Pregătiţi o soluţie de apă şi bicarbonat de sodiu (2 linguri), în aproximativ
25 ml de apă, în paharul mare de măsurare.

4. Amestecaţi ambele soluţii în celălalt pahar mare de măsurare.
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Ce se întâmplă?

AVERTISMENT.  Când aţi  încheiat  experimentul,  aruncaţi  toate produsele
alimentare utilizate în decursul experimentului.

Explicaţie:
Se produce spumă. Spuma este produsă de eliberarea de dioxid de carbon din
soluţia de săpun lichid, când acidul acetic al oţetului reacţionează cu bicarbonatul
de sodiu. Bicarbonatul de sodiu reprezintă un compus care constă din hidrogen,
sodiu, oxigen şi elemente ale carbonului. Când se amestecă cu oţetul (apa şi
acidul acetic) intervine o reacţie chimică:

Elementele de carbon şi  oxigen se leagă şi  formează un nou compus gazos,
dioxidul de carbon (CO2).

Experimentul 18
Cum se poate umfla un balon fără a sufla

Ai nevoie de:
 sticlă de plastic de 0,33 l
 Bicarbonat de sodiu
 Oţet
 Spatulă din plastic
 Balon

Paşi:
1. Umpleţi jumătate din sticlă cu oţet.

2. Cu spatula din plastic, introduceţi 3 linguri de bicarbonat de sodiu înăuntrul
balonului.

3. Aşezaţi balonul pe gâtul sticlei. Aşezaţi-l cu grijă, pentru ca bicarbonatul de
sodiu să nu cadă înăuntrul sticlei.

4. Ridicaţi balonul în aşa fel încât bicarbonatul de sodiu să alunece în sticlă. 

Observaţi cum dioxidul de carbon format umflă balonul.

36



AVERTISMENT.  Când  aţi  încheiat,  aruncaţi  orice  aliment  folosit  în  timpul
experimentului.

SUPER  SAVANT:  Puteţi  repeta  experimentul  utilizând  cantităţi  diferite  de
bicarbonat  de  sodiu  şi  oţet,  observând  cum  acestea  influenţează  presiunea
dinăuntrul balonului.

Explicaţie:
Oţetul  reacţionează  cu  bicarbonatul  de  sodiu  şi  formează  un  gaz,  şi-anume
dioxidul  de  carbon.  Pe  măsură  ce  gazul  se  formează,  presiunea  creşte,  iar
balonul se umflă.

Dacă aţi încercat să modificaţi concentraţiile ambelor lichide, aţi observat că cu
cât mai ridicate sunt acestea, cu atât mai mult gaz se produce. Este gazul care
vă permite să umflaţi balonul!

Experimentul 19
Erupţia vulcanică

Aveţi nevoie de:
 Pahar mare de măsurare (100 ml)
 Spatulă din plastic
 Partea de jos a unei sticle din plastic
 Bicarbonat de sodiu
 Săpun lichid
 Colorant alimentar
 Pipetă Pasteur
 Oţet
 Vas

Paşi:
1. Pregătiţi „lava” în paharul de măsurare: adăugaţi cu ajutorul spatulei din

plastic 2 linguri de bicarbonat de sodiu.
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2. Introduceţi  oţetul  în partea de jos a sticlei,  până la ¾ din înălţimea sa.
Apoi, adăugaţi 2 linguri de săpun lichid. Cu lingura, amestecaţi bine.

3. Cu ajutorul pipetei, adăugaţi la oţet şi săpunul lichid 2 picături de colorant
alimentar.

4. Adăugaţi bicarbonatul de sodiu din paharul de măsurare la vulcan (care
este deja umplut cu oţet şi săpun lichid).

Observaţi erupţia vulcanică! Ce reacţie chimică se produce în această erupţie?

Avertisment. După ce aţi încheiat, aruncaţi orice aliment utilizat în timpul
experimentului.

Explicaţie:
Bicarbonatul de sodiu reacţionează cu acidul acetic care este prezent în oţet,
eliberând dioxidul de carbon (CO2). Cu toate acestea, acest lucru nu se produce
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cu adevărat într-un vulcan real. Acest experiment este prezentat doar pentru a
observa simularea unei erupţii vulcanice.

Experimentul 20
Spumă din albuş de ou

Aveţi nevoie de:
 Vas
 Pahar din plastic
 Pahar mic de măsurare (25 ml)
 Spatulă din plastic
 Spatulă din lemn
 Albuş de ou
 Oţet
 Bicarbonat de sodiu
 Pipetă Pasteur
 Colorant alimentar

Atenţie: cereţi ajutorul unui adult.

Paşi:
1. Cu atenţie, separaţi albuşul de ou de gălbenuş.

2. Turnaţi  jumătate  din  albuşul  de  ou  în  paharul  de  plastic  şi  introduceţi
paharul în vas.

3. Măsuraţi 25 ml de apă şi introduceţi în paharul de plastic cu albuşul de ou.
4. Cu spatula din plastic, adăugaţi 2 linguri de bicarbonat de sodiu în pahar.

Amestecaţi cu spatula din lemn.
5. Cu pipeta, adăugaţi 3 picături de colorant la amestec.
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6. Măsuraţi 25 ml de oţet şi turnaţi în pahar.

Ce se întâmplă?

Avertisment. După ce aţi încheiat, aruncaţi orice aliment utilizat în timpul
experimentului.

Explicaţie:
Albuşul de ou nu este utilizat doar pentru a prepara deserturi delicioase. Acesta
poate fi utilizat de-asemenea pentru a fixa gazul care se formează în timpul unui
experiment.  Când  adăugăm  oţetul,  o  cantitate  mare  de  spumă  colorată  se
formează şi se revarsă peste pahar. Câteodată, când întoarcem invers paharul,
spuma nu mai cade! Ştiţi de ce?
Acidul  din  oţet,  denumit  acid  acetic,  reacţionează  cu  bicarbonatul  de  sodiu,
formând un gaz denumit dioxid de carbon (CO2). Gazul rămâne prins în albuşul
de ou, ceea ce cauzează formarea unei cantităţi mari de spumă.

Osmoza
Osmoza  reprezintă  procesul  în  care  apa  trece  dintr-o  soluţie  mai  puţin
concentrată  într-una  mai  concentrată,  printr-o  membrană  semipermeabilă.
Concentraţia  unei  soluţii  reprezintă  cantitatea  de solut  prezent  într-un  anumit
volum de soluţie.

Experimentul 21
Cum se comportă jeleurile în prezenţa diferitelor soluţii

Aveţi nevoie de:
 Jeleuri
 Pahare mari de măsurare (100 ml)
 Pahare mici de măsurare
 Spatulă din plastic
 Pipetă Pasteur
 Oţet
 Apă
 Sare
 Coală de hârtie

Paşi:
1. Începeţi  prin pregătirea unei soluţii  de sare şi o soluţie de oţet. Una în

fiecare pahar de măsurare.
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Pregătiţi soluţiile:
Apă cu sare – adăugaţi 50 ml de apă şi cu spatula din plastic adăugaţi 2 măsuri
de sare.
Apă cu oţet – adăugaţi 50 ml de apă şi 15 ml de oţet.

2. Aşezaţi o coală de hârtie sub fiecare pahar. Identificaţi ambele pahare cu
denumirea soluţiei pe care o utilizaţi.

3. Introduceţi un jeleu în fiecare pahar şi aşteptaţi aproximativ 1 oră.
4. Introduceţi  în  paharul  mic  de  măsurare doar  apă şi  adăugaţi  un  jeleu.

Aşteptaţi să vedeţi rezultatele.

Observaţi rezultatele! Ce se întâmplă cu jeleurile?

Avertisment. După ce aţi încheiat, aruncaţi orice aliment utilizat în timpul
experimentului.

Explicaţie:
Jeleurile, după cum indică denumirea acestor dulciuri, sunt preparate în special
din jeleu. Atât jeleurile, cât şi soluţiile pe care le-aţi pregătit reprezintă amestecul
dintre apă (solvent) şi o substanţă dizolvată (solut).
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În paharul cu apă, jeleurile îşi măresc dimensiunile. În paharul cu soluţie sărată,
jeleurile nu îşi modifică aproape deloc dimensiunea. Aceasta se întâmplă datorită
unui fenomen denumit osmoză.

Fenomenul de osmoză poate fi definit ca deplasarea apei, dintr-un loc mai puţin
concentrat, într-unul mai concentrat.

Osmoza nu este influenţată de tipul de solut, ci de numărul de particule dintr-o
soluţie. Astfel, prin acest proces, apa trece dintr-o soluţie cu mai puţine particule,
într-una care are mai multe, până când atinge un echilibru. Acest echilibru este
atins când două soluţii  diferite au acelaşi număr de particule dizolvate. Astfel,
când introduceţi un jeleu înăuntrul paharului doar cu apă, aceasta va trece în
interiorul jeleului, producând creşterea sa. Cu cât mai multe molecule există într-
o soluţie unde sunt introduse jeleurile, cu atât mai puţină apă va trece înăuntrul
jeleurilor!  Astfel,  în  soluţia  de  apă  cu  sare,  jeleurile  nu  îşi  vor  modifica
dimensiunea. Oţetul, de exemplu, este un acid. Acesta va rupe legăturile dintre
moleculele de jeleu, mărindu-le dimensiunea, dar modificându-le forma originală.

Experimentul 22
Cartofii plângăcioşi

Aveţi nevoie de:
 2 cartofi
 Spatulă din plastic
 Sare
 Zahăr
 3 farfurii de unică folosinţă
 Şerveţele de hârtie

Atenţie: cereţi ajutorul unui adult pentru acest experiment.

Paşi:
1. Tăiaţi cartofii în 3 bucăţi egale.
2. Efectuaţi o gaură cu lingura în centrul bucăţilor de cartof.

3. Uscaţi bine bucăţile de cartof cu ajutorul şerveţelelor.
4. Scrieţi pe una din farfurii „zahăr”, pe cealaltă „sare”, iar pe ultima „control”.
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5. Aşezaţi câte o bucată de cartof pe fiecare farfurie, cu gaura orientată în
sus.

6. Adăugaţi zahăr în gaura cartofului aşezat pe farfuria marcată cu „zahăr”,
sare în  gaura cartofului  aşezat  pe farfuria  marcată cu „sare”.  Adăugaţi
aceeaşi cantitate de zahăr şi sare. Pe cartoful aşezat pe farfuria marcată
cu „control” nu adăugaţi nimic.

7. Aşteptaţi câteva minute.

Ce puteţi observa?

Avertisment. După ce aţi încheiat, aruncaţi orice aliment utilizat în timpul
experimentului.

Explicaţie:
Veţi  putea observa fenomenul  de osmoză.  După câteva minute,  veţi  observa
zahărul şi sarea adăugate pe cartofi cum devin umede, în timp ce cartoful care
se află pe farfuria marcată cu „control” este normal. După cum ştiţi deja, osmoza
se produce când moleculele de apă trec prin membranele celulare dintr-o parte
cu mai puţin solut, într-o parte cu mai mult solut. În acest experiment, apa din
cartofi trece prin membrana sa în partea cu mai mult solut, şi-anume în partea cu
zahăr sau sare.
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Lichide şi solide care pot fi modelate

Există materiale care datorită structurii lor sunt uşor de modelat.

Experimentul 23
Solid sau lichid

Aveţi nevoie de:
 Apă
 Făină de porumb
 1 linguriţă
 1 lingură
 Pahar mare de măsurare din plastic
 Recipient sau vas
 Pipetă Pasteur
 Spatulă din lemn
 Colorant alimentar

Paşi:
1. Introduceţi 6 linguri de făină de porum în vas sau recipient.
2. Umpleţi cu 100 ml de apă paharul de măsurare.
3. Cu pipeta, adăugaţi două picături de colorant în paharul cu apă.
4. Cu spatula din lemn, amestecaţi apa cu colorantul.
5. Adăugaţi apa la vasul sau recipientul cu făina de porumb.
6. Amestecaţi apa şi făina de porumb cu mâinile.
7. Scoateţi amestecul din vas. Atingeţi-l cu mâinile.

Cum pare a fi acest amestec, solid sau lichid?

8. Aşezaţi amestecul pe masă şi observaţi-l.

Acum, pare solid sau lichid?

Avertisment. După ce aţi încheiat, aruncaţi orice aliment utilizat în timpul
experimentului.
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Explicaţie:
Când amestecul este îndepărtat din vas, acesta pare un solid uscat, cu toate
acestea când este aşezat pe o masă, pare că se scurge ca un lichid vâscos.
Aceasta se întâmplă deoarece făina de porumb conţine amidon. În amestecul
dintre făina de porumb şi  apă, particulele de amidon vor ocupa spaţiile goale
lăsate între particulele de apă. Astfel, când apăsăm şi strângem amestecul cu
mâinile,  particulele  de  apă  şi  amidon  devin  apropiate  unele  de  altele,  iar
amestecul pare a fi  un solid uscat şi tare. Când aşezăm amestecul pe masă,
particulele de amidon şi apă se îndepărtează din nou, iar amestecul devine un
lichid vâscos, care se întinde uşor peste masă. Această substanţă este denumită
fluidă, deoarece are capacitatea să curgă precum lichidele!

Experimenul 24
Plastilină

Aveţi nevoie de:
 Pahar mare de măsurare (100 ml)
 Pahare mici de măsurare (25 ml)
 Lingură
 Făină
 Apă
 Ulei de gătit
 Colorant alimentar

Paşi:
1. Umpleţi cu apă paharul de măsurare. Cu pipeta, adăugaţi 2 picături de

colorant la pahar.
2. Introduceţi  aproximativ  10 linguri  pline de făină în vas şi  adăugaţi  apa

colorată.

3. Apoi adăugaţi aproximativ 20 ml de ulei la amestecul anterior.
4. Amestecaţi cu mâinile.
5. Dacă nu are consistenţa necesară, adăugaţi  mai multă făină dacă este

prea lichid, sau mai multă apă dacă este prea uscat.
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Avertisment. După ce aţi încheiat, aruncaţi orice aliment utilizat în timpul
experimentului.

Atenţie:  păstraţi  pentru  următorul  experiment.  Feriţi  de  copiii  mici  şi  animale,
precum şi de contactul cu alimentele şi băutura.

Explicaţie:
Plastilina este un material ce se poate modela prin aplicarea forţelor, putându-şi
modifica forma. Structura sa nu este fixată, aşa că este posibil să îi rearanjaţi
moleculele şi să îi daţi o altă formă.

Realizarea moleculelor

Atomii  reprezintă  unităţi  de  bază  din  care  toate  substanţele  şi  materia  sunt
formate. Atomii se pot lega prin legături chimice, generând molecule. Acestea pot
fi simple (precum cele dintre atomi similari) sau compuse (atomi diferiţi).

Experimentul 25
Realizarea unor molecule fantastice!

Cu  ajutorul  plastilinei  realizată  în  experimentul  anterior,  creaţi  molecule
fantastice!

Aveţi nevoie de:
 Plastilină (Experiment 24)
 Scobitori

Efectuaţi  bile  mici  de  plastilină!  Aceste  bile  mici  vor  reprezenta  atomii  dvs.!
Efectuaţi atomi de culoare roşie şi incolori, astfel veţi avea atomi diferiţi pentru
moleculele dvs.! Scobitorile reprezintă legăturile chimice care se stabilesc între
atomii moleculei.

Legăturile chimice reprezintă forţele care păstrează împreună grupe de doi sau
mai mulţi atomi şi le face să funcţioneze ca o entitate unică. Există mai multe
tipuri  de legături  chimice: covalente,  ionice sau metalice. Legăturile covalente
sunt formate prin partajarea electronilor şi pot fi  legături simple (1 pereche de
electroni  asigură  legătura),  legături  duble  (2  perechi  de  electroni  asigură
legătura) şi legături triple (3 perechi de electroni stabilesc legătura).
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Puteţi reprezenta o legătură simplă cu ajutorul unei scobitori, o legătură dublă cu
două scobitori şi o legătură triplă cu trei scobitori.

a) Molecula de apă (H2O)

Aveţi nevoie de:
 2 atomi de H
 1 atom de O
 2 legături simple

Imaginea 6. Model moleculă apă. Hidrogenul este reprezentat în alb, iar oxigenul
în roşu.

Imaginea 7. Reprezentarea modului în care trebuie să realizaţi molecula de apă.

Apa  reprezintă  o  resursă  naturală  vitală  pentru  viaţa  de  pe  planeta  noastră.
Moleculele de apă constau din 2 atomi de hidrogen şi 1 atom de oxigen.

b) Molecula de oxigen (O2)

Aveţi nevoie de:
 2 atomi de O
 1 legătură dublă
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Imaginea 8. Modelul moleculei de oxigen. Atomii de oxigen sunt reprezentaţi în
roşu.

Imaginea 9. Reprezentarea modului în care trebuie să realizaţi molecula de
oxigen.

Oxigenul reprezintă o moleculă care constă din doi atomi de oxigen legaţi printr-o
legătură dublă.  Este  un gaz incolor  şi  fără miros,  la  temperatura  camerei,  şi
reprezintă una din componentele principale ale atmosferei terestre.

c) Molecula de dioxid de carbon (CO2)

Aveţi nevoie de:
 1 atom de C
 2 atomi de O
 2 legături duble

Imaginea 10. Modelul moleculei de dioxid de carbon. Oxigenul este reprezentat
în culorile roşu, iar carbonul în negru.

Imaginea 11. Reprezentarea modului în care trebuie să realizaţi molecula de
dioxid de carbon.
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Dioxidul  de carbon este un gaz incolor şi  fără miros la temperatura camerei.
Acesta constă din 2 atomi de oxigen şi un atom de carbon. Această componentă
este foarte importantă pentru plante şi legune, şi are un rol esenţial în procesul
de fotosinteză.

d) Molecula de azot (N2)

Aveţi nevoie de:
 2 atomi de N
 1 legătură triplă

Imaginea 12. Modelul moleculei de azot. Azotul este colorat în albastru.

Imaginea 13. Reprezentarea modului în care se construieşte molecula de azot.

Azotul  reprezintă  cel  mai  abudent  gaz  din  atmosfera  planetei  noastre  (peste
70%). Molecula de azot constă din 2 atomi de azot legaţi prin legătură dublă.
Este un gaz inert (inactiv), incolor şi fără culoare.
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2. Chestionar

1. Amestecul de apă şi ulei este:
a) Heterogen
b) Omogen
c) Coloidal

2. Procesul de filtrare permite separarea:
a) Unui solid de alt solid
b) Unui solid de un lichid
c) Nicina dintre opţiuni

3. Moleculele de apă se deplasează mai repede când apa este:
a) Rece
b) Caldă
c) Fierbinte

4. Etanolul este:
a) Mai puţin dens decât apa
b) Mai dens decât apa
c) La fel de dens ca apa

5. Ce tip de soluţie este sucul de lămâie?
a) Acidă
b) Alcalină
c) Neutră

6. Reacţia chimică dintre oţet şi bicarbonatul de sodiu eliberează:
a) Oxigen
b) Metan
c) Dioxid de carbon

7.  Trecerea  apei  dintr-un  solut  de  concentraţie  mică  într-unul  de
concentraţie mai mare este denumită:
a) Capilaritate
b) Osmoză
c) Decantare

8. O moleculă de apă constă din:
a) 2 atomi de oxigen şi 1 atom de hidrogen
b) 2 atomi de hidrogen şi 1 atom de oxigen
c) 3 atomi de oxigen

9. Care este pH-ul unei substanţe neutre?
a) Mai mare de 7
b) Mai mic de 7

50



c) 7

10. O moleculă de oxigen constă din:
a) 2 atomi de oxigen
b) 1 atom de oxigen
c) 3 atomi de oxigen
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Joc de potrivit umbre
Descoperiţi care contururi de mai jos corespund imaginii color.
Distracţie plăcută!
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Labirint
Ajutaţi Professor4you să găsească eprubeta pentru a termina experimentul său.
Distracţie plăcută!
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