
ATENȚIE

Acest produs nu este o jucărie. Recomandat doar pentru copiii cu vârsta de minim 14
ani, sub stricta supraveghere a unui adult. Manevrați cu atenție. Utilizarea continuă a
acestui produs poate cauza supraîncălzirea acestuia. Acest kit conține părți sensibile
care se pot rupe cu ușurință. Conectați cu grijă aparatul la o sursă de alimentare.
Evitați contactul direct cu prizele și curentul electric.

În timpul jocului, copiii dezvoltă abilități cognitive diferite. Studiile științifice arată că
atunci  când  ne  distrăm  sau  facem  descoperiri  în  timpul  unui  experiment,  se
eliberează un neurotransmițător numit dopamină.
Dopamina este  cunoscută  ca  fiind  responsabilă  de  sentimente  precum motivația,
recompensa  și  învățatul  și  de  aceea  experiențele  sunt  legate  de  sentimentele
pozitive.
Prin urmare, Science4you își propune să dezvolte jucării educaționale care combină
distracția cu educația prin stimularea curiozității și experimentării.

Caracteristica educațională reprezintă unul dintre punctele forte ale jucăriilor noastre.
Scopul nostru este de a furniza jucării care să permită copiilor dezvoltarea abilităților
fizice, emoționale și sociale.

Aflați mai multe detalii la adresa:



www.science4youtoys.co.uk/brain-activator 

Instrucțiuni de siguranță

-  Recomandat  doar  pentru  copiii  cu  vârsta  de  peste  14  ani,  sub  supravegherea
adulților
- Nu permiteți copiilor mici și animalelor să se apropie de zona experimentală.
- Toate experimentele ar trebui să fie efectuate sub supravegherea adulților
-  Acest  kit  nu prezintă un pericol  real,  dar totuși  pot rezulta  tăieturi  minore dacă
materialele nu sunt folosite în mod corect.
- Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a încerca orice experiment
- Contactați imediat serviciile de urgență dacă apar simptome îngrijorătoare care nu
sunt menționate în acest manual.

Manevrați cu grijă:
- Utilizarea continuă a acestui produs poate provoca supraîncălzirea acestuia
- Acest kit conține părți sensibile care se pot rupe cu ușurință
-  Conectați  cu grijă  aparatul  la  o  sursă  de alimentare.  Evitați  contactul  direct  cu
prizele și curentul electric

Numere de telefon în caz de urgență
USA 911 | UK 999 | Australia 000 | Europa 112

Sfaturi privind protecția mediului:

La sfârșitul duratei de viață, toate componentele electrice și electronice conținute în
acest produs trebuie să fie eliminate în mod responsabil într-un centru de colectare
pentru  reciclarea  materialelor  și  echipamentelor  electrice.  Prin  reutilizarea  și
reciclarea materialelor și echipamentelor uzate, aducem o contribuție semnificativă
pentru protejarea mediului.

Toate drepturile rezervate. Nici o parte din această publicație nu poate fi reprodusă,
stocată într-un sistem de recuperare sau transmisă, în vreun fel, prin orice mijloace,
prin  mijloace  electronice,  mecanice,  fotocopiate,  înregistrate  sau  altfel,  fără
permisiunea prealabilă în scris a Science4you Ltd. 
Orice utilizare neautorizată a acestei cărți sau orice încălcare a acestor drepturi de
carte permite firmei Science4you Ltd. să fie compensată în mod echitabil în termeni
legali și fără a exclude răspunderea penală pentru cei care sunt responsabili pentru
astfel de încălcări.

http://www.science4youtoys.co.uk/brain-activator
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1. Lampa cu lavă

                                               Imaginea 1. Lampa cu lavă

Trebuie să fi văzut deja lămpi de lavă, în magazine, în case sau în alte locuri.

ȘTIAȚI CĂ...



Lămpile cu lavă au fost inventate acum 50 de ani?
Edward  Craven  Walker  a  fost  inventatorul  britanic  al  "Lămpii  Astro"  psihedelice,
cunoscută sub numele de Lampa cu lavă.

                              Imaginea 2. Edward Craven Walker și lampa Astro

Lampa cu lavă are acest nume datorită efectului  său care aduce aminte de lava
Pahoehoe (adică lavă netedă, neîntreruptă).

    Imaginea 3. Lava Pahoehoe

Chiar  dacă  sunt  folosite  în  principal  ca  obiecte  decorative,  lămpile  cu  lavă  se
bazează pe principii științifice simple, cu câteva componente, cu care puteți învăța.

1.1. Cum funcționează lampa cu lavă

Componentele sale principale sunt două lichide care nu se amestecă (lichide 
nemiscibile). 

Una formează bule, în timp ce cealaltă reprezintă "spațiul" în care se mișcă bulele. O 
altă parte fundamentală este lampa însăși.

Atunci când lampa este oprită, nu există nici o formare de bule. Numai atunci când 
sunt în interior, bulele se deplasează. Pentru ca lampa să funcționeze corect, este 
foarte important ca lichidele să fie nemiscibile. 

O combinație obișnuită de lichide utilizate în lămpile cu lavă este apa și un amestec 
de ulei și parafină. 



Culoarea bulelor reprezintă rezultatul adăugării unui colorant în lichide.

                                          Imaginea 4. Bulele lămpii cu lavă

Principiul de lucru al acestei lămpi este densitatea. Această proprietate nu permite 
celor doi compuși să se amestece. Uleiul de amestec și parafina sunt mai dense 
decât apa și, astfel, se așează la baza lămpii atunci când este oprită, cu alte cuvinte, 
amestecul de lichide este la temperatura camerei.

Imaginea 5. Atunci când lampa cu lavă este oprită, amestecul dens (ulei și parafină, 
de exemplu) se așează în partea de jos, iar apa se află pe stratul superior pentru a fi 
mai puțin densă .

Deci, cum poate fi explicată mișcarea bulelor în lămpile cu lavă?

Atunci când porniți lampa, aceasta eliberează căldură. Astfel, căldura este eliberată 
spre lichidele din interiorul lămpii cu lavă.



ȘTIAȚI CĂ...

Că o modalitate de a schimba densitatea unui lichid este creșterea temperaturii sale?

Atunci când temperatura unei substanțe lichide crește, viteza moleculelor sale crește 
și moleculele se îndepărtează una de cealaltă. Substanțele sunt apoi mai puțin 
dense.

Odată cu creșterea temperaturii, lichidul din partea inferioară a lămpii devine mai 
puțin dens și începe să se înalțe.

Imaginea 6. Odată cu creșterea temperaturii (pentru aprinderea lămpilor), 
amestecul dens (de exemplu, ulei și parafină) pierde densitatea și începe să 
se ridice, formând bule.

Pe măsură ce se deplasează de la sursa de căldură, bulele devin mai reci, iar când 
ajung în partea de sus a dispozitivului, densitatea inițială este recuperată și bulele 
coboară. În acest fel, bulele revin la baza lămpii și la sursa de căldură, începând din 
nou ciclul (în sus și în jos) care este întotdeauna diferit.

ȘTIAȚI CĂ...

În lampa cu lavă, căldura trece de la o zonă caldă la o zonă mai rece prin curenți de 
convecție?

Particulele mai calde se mută în zone mai reci. Deci, în partea de jos "lava" este 
încălzită, iar în partea de sus, "lava" se răcește (devenind mai densă) și coboară.



Imaginea 7. Curenții de convecție în lampa cu lavă.

Diferențele de densitate induse de căldură permit mișcarea bulelor în interiorul lămpii
cu lavă.

Imaginea 8. Colecție de lămpi cu lavă

Chiar dacă principiul este simplu, poate fi dificil să se obțină echilibrul perfect între 
componentele sale, astfel încât bulele să se poată mișca continuu.

Imaginea 9. "Aproape" o lampă cu lavă

2. Experimente

Experimentul 1

”Aproape” o lampă cu lavă

Veți avea nevoie de:

• Apă

• Ulei vegetal

• Tabletă efervescentă

• Lichid colorant



• 1l (35.2 UK fl. oz.) sticlă de plastic/ pahar înalt transparent

• Pipetă

Pași:

1. Umpleți ¾ din sticlă cu ulei vegetal

2. Completați ¼ din sticlă cu apă. Așteptați până când lichidele se separă.

3. Adăugați 15 picături de colorant.

Agitați cu atenție pentru a amesteca numai apa și vopseaua. Dacă nu sunteți 
suficient de atenți, veți amesteca și uleiul.

Sfat: Dacă doriți, amestecați apa cu colorantul înainte de a le vărsa în sticlă.

4. Când lichidele sunt bine separate, adăugați tableta efervescentă.



5. Lampa cu lavă este aproape gata!

Atenție: Nu acoperi sticla cu capacul.

Explicație:

Apa este mai densă decât uleiul, rămânând în partea de jos a recipientului, în timp ce
uleiul rămâne pe suprafață. Tabletele efervescente se dizolvă în apă, eliberând un 
gaz, dioxid de carbon. Acest gaz este foarte ușor, puțin dens.

Eliberarea acestuia trage bule de apă în partea superioară a recipientului. Prin 
atingerea vârfului, dioxidul de carbon, ca gaz, iese din recipient, iar moleculele de 
apă se întorc la bază.

Containerul trebuie să fie deschis, altfel există o mare presiune și se poate sparge.

Experiment 2

Lampa cu lavă

Atenție: Acest experiment necesită supravegherea adulților.

Veți avea nevoie de:

• Apă

• Ulei vegetal

• Colorant lichid

• Alcool

• Lanternă

• 1L (35.2 UK fl. oz.) sticlă de plastic/ ceașcă înaltă

• Capac / dop din plastic pentru sticlă sau pahar

• Cană mică

• Pipetă

Pași:

1. Turnați circa 4 degete de ulei în sticlă



2. Se amestecă echivalentul a 1 deget de alcool împreună cu 10 picături de colorant 
lichid într-o ceașcă mică (se agită încet).

3. Cu grijă, adăugați amestecul de alcool la recipientul care conține deja uleiul.

4. Acum, adăugați cantități mici de apă. Opriți când uleiurile încep să se miște.

5. Închideți sticla / paharul.



6. Porniți lanterna

7. Îndreptați lumina spre partea inferioară a sticlei / paharului

8. Lampa dumneavoastră cu lavă este gata!

Explicație:

Alcoolul este mai puțin dens decât uleiului, rămânând la suprafață. Atunci când 
porniți lanterna, uleiul se încălzește, determinând o mișcare a moleculelor înapoi la 
densitatea inițială, revenind în jos până la fundul sticlei.

Experiment 3

Elevator bilă naftalină

Atenție: Acest experiment necesită supravegherea adulților.

Veți avea nevoie de:

• Bile de naftalină

• Pahar înalt (transparent și îngust)

• Apă

• Tablete efervescente sau bicarbonat de sodiu

Pași:

1. Umpleți ⅔ din recipient cu apă



2. Adăugați 2 sau 3 bile de naftalină.

Atenție: Utilizați o lingură sau mănuși. Nu permiteți pielii să intre în contact cu bilele 
de naftalină.

3. Adăugați tableta efervescentă sau 2 linguri de bicarbonat de sodiu.

4. Elevatorul pentru bila de naftalină este gata!

Explicație:

Bilele de naftalină sunt mai dense decât apa, așa că se scufundă când sunt așezate 
într-o ceașcă cu apă. Când adăugați tableta efervescentă, aceasta se dizolvă în apă 
eliberând dioxidul de carbon.

Acest gaz se acumulează în jurul bilelor de naftalină (observați bulele de aer). 
Deoarece nu este foarte dens, dioxidul de carbon se ridică în pahar, luând cu el 
bilele de naftalină. Când ajung la suprafață, dioxidul de carbon este eliberat și bilele 
de naftalină se întorc pe fundul sticlei. 

Experiment 4

Turnul lichidelor

Veți avea nevoie de:

• Apă

• Ulei

• Alcool



• Colorant

• Miere

• Pahar înalt și transparent

• Pahar mic

• Pipetă

Pași:

1. Turnați 10 ml (0.4 UK fl. oz.) de miere în pahar.

2. Într-o cană mică, turnați 10 ml (0.4 UK fl. oz.) de alcool. Adăugați 5-10 picături de 
colorant și agitați puțin.

3. Adăugați 10 ml (0.4 UK fl. oz.) de apă în paharul cu miere.

4. Acum, adăugați 10 ml (0.4 UK fl. oz.) de ulei de gătit în pahar.

5. La final, adăugați alcoolul împreună cu colorantul.

6. Turnul pentru lichide este gata!



7. Faceți o poză experimentului dumneavoastră

Sugestie: Adăugați o tabletă efervescentă în turnul lichidelor și vedeți ce se întâmplă!

Explicație: Toate lichidele pe care le-ați adăugat în pahar au diferite densități. Deci, 
nu se vor amesteca. Ați creat un gradient de densitate cu toate substanțele diferite 
pe care le-ați folosit. Cel mai dens, a rămas în partea de jos și mai puțin dens în 
partea de sus.

Experiment 5

Turnul lichid și solid

Veți avea nevoie de:

• Turnul lichidelor (experiment 3)

• Clemă metalică

• Un dop

• Monedă

Pași:

1. Adăugați la turnul de lichide (experimentul 3), în mod individual, clema, dopul și 
moneda.



2. Observați poziția fiecărui solid

3. Efectuați o fotografie a noului turn.

Explicație: 

Explicația experimentului anterior este aceeași și pentru aceasta. Totuși, de această 
dată ați adăugat numai substanțe cu stări diferite ale materiei. De asemenea, aceste 
componente au densități diferite. Când sunt plasate în turn, solidele se deplasează 
până la găsirea unui lichid cu o densitate de valoare apropiată.

Curiozități

Ați dori să aflați mai multe despre materie, despre stările sale fizice și despre 
transformări?

Deveniți un adevărat om de știință și descoperiți curiozitățile pe care le avem pentru 
dumneavoastră, vizitând următorul link:

www.science4youtoys.co.uk/lava-lamp2

http://www.science4youtoys.co.uk/lava-lamp2



