
Keycraft Set experimente - Radacini si muguri (SC236) 

Setul contine: 1 x recipient transparent pentru observare, 1 pliculet x 10 gr. de polimer, 2 x bureti, 1 x cutie Petri, 1 x mini lupa, 1 x pipeta, 1 
x lingurita pentru masurare. 

Vei mai avea nevoie si de: seminte de plante, apa. 

Cum alegi ce planta sa cresti? In acest ghid este prezentat procesul de crestere la: fasole, floarea-soarelui sau porumb. Aceste 3 plante sunt 
bune pentru studii si sunt incluse si in manualele de specialitate. Ele se gasesc cu usurinta in marea majoritate a magazinelor de specialitate 
sau a supermarket-urilor.  

Alege seminte cu dimensiunea intre 1-2 cm. Pentru cele mai bune rezultate, alege o planta care creste repede ( in mai putin de 2 luni). Daca 
semintele sunt foarte mici, radacinile si mugurii vor fi prea mici si se vor observa cu dificultate.  

Transformarea semintelor 

1. Fasolea: leguma care creste foarte repede. Boabele de fasole folosite pentru cultivat sunt tari si uscate, iar cele care se folosesc pentru gatit 
sunt moi si crude. Fasolea cruda se afla in proces de crestere si nu va germina daca o plantezi. 

2. Porumb: Planta care va rezulta o sa aiba frunzele diferite. La fel ca fasolea, exista mai multe tipuri de porumb. Iti place popcornul? 
Popcornul se face din seminte de porumb. 

3. Floarea-soarelui:  Oamenii cred ca floarea-soarelui are posibilitarea sa se intoarca dupa razele soarelui. Oare este adevarat? Sa cresti o 
floarea- soarelui trebuie sa fie amuzant! Floarea- soarelui in miniatura este perfecta pentru apartament! 

Pregatirea pentru observare: 

1. Citeste sectiunea „ Cum alegi ce planta sa cresti” impreuna cu un adult si pregateste- te sa faci experimente cu semintele alese. 

2. Pregateste cutia Petri, polimerul care absoarbe apa, lingurita pentru masurare si apa. 

3. Pune 3 lingurite(foloseste partea mica a linguritei) pline de polimer care absoarbe apa in recipientul pentru observare si umple-l 2/3 cu apa.   

Estimare pentru amestecul realizat:  granulele de polimer sunt transparente, iar semintele raman la suprafata polimerului.  

4. Lasa polimerul 10 minute pentru a a absoarbe apa, apoi adauga 3 seminte.  

5. Muta cutia intr-un spatiu racoros, unde razele solare nu actioneaza direct asupra acesteia, astfel incat semintele sa poata germina.  

Pentru ca o samanta sa creasca are nevoie de anumite conditii: o anumita temperatura, apa si aer. Toate cele 3 conditii sunt absolut necesare. 

Chiar daca samanta germineaza oricum,are nevoie de cele 3 conditii pentru a supravietui. Un aspect interesant:chiar daca unele seminte sunt 
plantate in acelasi timp, fiecare are propriul ritm de germinatie si inflorire. La fel ca si oamenii si plantele cresc in locuri diferite. Semintele 
pot arata identic, dar sunt diferite unele de altele.  

Pregatirea pentru replantare: 

Dupa ce primul mugur a crescut 2 cm este timpul sa il replantezi. Alege cel mai sanatos rasad din cele 3 si replanteaza-l.  Incearca sa 
replantezi si celelalte 2 rasaduri in gradina sau intr-un ghiveci.  Poti sa faci un ghiveci dintr-un  recipient de plastic. 

1. Pune apa in recipientul pentru observare transparent. Nota: pune recipientul in chiuveta cand faci acest lucru ca sa nu versi apa. 

2. Scoate rasadul ales din cutia Petri si pune-l in canalul dintre bureti. Manevreaza rasadul cu grija.  

3. Potriveste buretele cu rasadul pe recipientul pentru observare, asa cum este prezentat in imagine. 

4. Foloseste pipeta pentru a umple complet recipientul.  Oare ce parte va creste prima data?  

Cresterea radacinii 

Mugurul pe care l-ai vazut prima data iesind din samanta este de fapt radacina. Dupa cum se poate observa plantele incep sa creasca, 

fixandu-si pentru inceput radacina in pamant. In acelasi timp, radacina are un rol foarte important-ajuta planta sa absoarba apa si elementele 
nutritive.  

Cum functioneaza radacina? 

Examineaza cu atentie radacina folosind o lupa. Ce observi ? Observi niste excrescente foarte fine? Aceste sunt numite perisori absorbanti si 

ajuta planta sa absoarba cat mai multa apa din sol. Observa cu atentie plantele pe care le cultivi. Analizeaza cu atentie radacina si deseneaza 
imaginea acesteia. 

Primele frunze 

De regula, samanta creste sub pamant. Acest set te ajuta sa observi cum germineaza samanta si cum iese din pamant.  Aceste etape sunt 

vizibile multumita recipientului transparent si a polimerului care absoarbe apa.  Dupa ce samanta germineaza si mugurii ies din pamant, 
fiecare planta o sa arate diferit. Fiecare planta are un anumit numar de frunze germinale (primele frunze).  Cum arata frunzele plantutei tale? 
Cate frunze are? 

Frunzele germinale 



Prima frunza a unei plante se numeste frunza germinala.  In functie de planta, pot exista 1 sau 2 frunze germinale. Fasolea si floarea-soarelui 

au 2 frunze germinale, iar porumbul are una singura. Ce forma are frunza plantutei voastre? Deseneaza o imagine cu ea.  

Frunza adevarata 

Frunza care va creste dupa aparitia frunzei germinale se numeste frunza adevarata.  Forma acesteia variaza in functie de tipul plantei.  

Desigur si modelul de pe frunza variaza. Fasolea, floarea- soarelui si porumbul au toate forme diferite ale frunzelor.  Functia frunzelor este 

de a capta razele soarelui si a le transforma in elemente nutritive.  Fiecare planta isi dezvolta frunzele astfel incat sa capteze cat mai multa 
lumina solara. Frunzele plantelor au proprietati extraordinare.  

Proprietatile frunzelor 

Atunci cand cresc, frunzele nu se acopera unele pe altele. Acest  lucru permite ca fiecare frunza sa capteze razele solare.  Pentru a primi si 
mai multa lumina, frunzele cresc in directia razelor solare. Ce forma are frunza adevarata a plantei tale? Incearca sa o desenezi.  

Tulpina plantei 

Tulpina este foarte importanta pentru ca impreuna cu radacina sustine planta, astfel incat sa nu cada. De asemenea, tulpina conduce 

elementele nutritive si apa de la radacina si frunze spre intreaga planta. Tulpinile au o multime de caracteristici. Cum arata tulpina plantei 
tale? 

O varietate de tulpini 

In functie de planta, forma si culoarea tulpinii variaza. Spre exemplu, tulpina papadiei are forma dreapta si este verde. Pe de alta parte,  

tulpina pinului este foarte groasa si este maro. Tulpina unui copac se numest trunchi. Observa cu atentie tulpina plantei tale si deseneaza 
imaginea plantei in intregime. 

De ce au nevoie plantele pentru a creste? 

Pana acum ai observat fiecare parte a plantei. Dar, oare de ce are nevoie aceasta pentru a creste? 

Aer- la fel ca si oamenii, plantele au nevoie de aer pentru a supravietui. 

Razele soarelui – sunte necesare pentru ca frunzele sa produca elementele nutritive. 

Apa – este la fel de importanta ca si aerul. Este transmisa din radacina, prin tulpina catre frunze si apoi la floare. 

Elementele nutritive – planta creste si supravietuieste cu ajutorul elementelor nutritive absorbite prin radacini si produse la nivelul frunzei. 

Spatiu – planta are nevoie de un spatiu adecvat unde sa creasca.  

Care dintre elemente de mai sus ii lipsesc plantei tale?  

Pregatirea pentru replantare 

Plantei tale ii lipsesc elementele nutritive si spatiul adecvat cresterii. Fara acestea, plantele nu se dezvolta cum trebuie. Muta planta intr-un 
loc cu suficient spatiu pentru a putea creste si ofera-i elementele nutritive.  

Vei avea nevoie de: ghiveci , pamant din gradina si ingrasamant. 

1. Pune pamantul in ghiveci. Sapa o groapa mica in centru.  

2. Scoate atat planta, cat si buretele din recipientul transparent.  Resadeste rasadul cu tot cu buretele in ghiveci. Acopera-le cu pamant. Cand 
folosesti ingrasamantul, urmeaza instructiunile de pe ambalaj. 

Muguri, flori si seminte: 

Cand planta ajunge la maturitate se poate inmulti. La acest moment planta infloreste. In ilustratie este prezentat ciclul de crestere la fasole, 

porumb si floarea soarelui. Si planta ta creste la fel ? Dupa ce infloreste, planta produce niste seminte. Uneori noi mancam aceste seminte. 
Sunt pline de elemente nutritive si sunt gustoase. La un moment dat, aceste seminte se separa in mod natural de planta. Asa cum ai invatat 

planta ia nastere dintr-o samanta. Creste si in final produce propriile seminte. Acesta este ciclul de viata al unei plante. 


