
 

Set experimente - Monstruletii veseli in crestere 
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Sa cunoastem Monstruletii: 

Impreuna sunt o forta demna de luat in seama, dar fiecare monstrulet are Caracteristici Speciale, care il pot face de mare 

valoare la un moment dat. 

Onitoomany Droolsome 

Este imposibil de surprins! Fiecare dintre ochii lui se deschide si se inchide independent de ceilalti; de aceea el mereu are 

cel putin un ochi deschis! Nu se sperie de monstri atacand in intuneric, pentru ca... el este monstrul! 

Tusk McSpindlylegs 

 

El este greu de observat, pentru ca isi petrece cea mai mare parte a timpului strans in el, luand aspectul unui pietris negru 

inofensiv. Cand el miroase pericolul, totusi, este periculos! Deodata, cele trei perechi de aripi deschise, dezvaluie un sir de 

ochi amenintatori care terorizeaza inamicul pana la moarte! 

 

Toothy Theskyisfalling 

Viața nu este usoară pentru Toothy al nostru, pentru ca creierul lui este prea mic pentru a contine toate gandurile lui 

intamplatoare! Printre ele este constanta ingrijorare ca exista un iminent pericol care ar putea ateriza pe capetele tinerilor sai 

prieteni. Dar nu va temeti: daca ar veni de sus o amenintare reala el va fi primul care o va intercepta! 

Lucifer Scrumface 

Privind la el, ai spune ca este un diavol mic si inrait de lupta! Este suficient sa prinzi ochiul lui permanent furios ca sa intelegi 

ca ar fi bine sa pastrezi distanta, ca sa nu mai vorbim de colti lui ascutiti pe care ii arata mereu. Avandu-l ca aliat iti garanteaza 

siguranta! Pentru toti ceilalti, e un... adversar diabolic! 

Snigger Largeofbrain 

El este cu siguranta cel mai bine educat din toti monstri; nu este o intamplare ca el este descendentul unei cunoscute familii 

de oameni de stiinta de mare stima. Aspectul lui dulce si simplu ascunde o minte stralucita, capabila sa nasca strategii elaborate 

de aparare impotriva oricaror pericole care ar putea sa-i ameninte tinerii aliati. 

Foureyes Twotongue 

Nu este chiar un campion al coordonarii: nu a invatat niciodata sa-si controleze numarul mare de parti ale corpului, care par 

ca au o minte proprie. Dar nu-l subestima, pentru ca el poate deveni un imbatabil vanator, tot datorita lipicioasei sale limbi 

care se intinde in voie sa-si prinda prada! 

 

CRESTEREA MONSTRILOR 

Suntem gata! In scurt timp, vom pregati locuinte confortabile unde ne vom creste micii monstri. Fiecare il va avea pe al lui, 

ca sa nu se deranjeze unul pe altul. De obicei se inteleg bine dar, in aceasta etapa delicata a evolutiei lor, mai bine sa nu riscam: 

peisajul pe care l-ati alcatuit va fi cea mai buna optiune de locuinta pentru ei! De asemenea, ar trebui sa va avertizam ca 

transformarea lor ii va face cam...MONSTRUOSI; dar NU LASA ASTA SA TE SPERIE: uratenia lor este parte din ei! Ca 

intotdeauna, ajutorul tau va fi crucial si, dupa cum vei vedea, operatiunile ce trebuie sa le efectuezi vor fi foarte simple! 

CE AI NEVOIE: 

• Un borcan pentru fiecare monstru 

• Apa 

CE TREBUIE SA FACI: 

• Umple borcanul cu apa 

• Cufunda monstrul 

• Inchide borcanul 

• Asteapta rabdator! 

Pe masura ce trece timpul, vei vedea MONSTRUL cum creste! 



 

   
 Dimensiune reala             Dupa 1 zi                   Dupa 2-3 zile 

 

 

 

CALATORIE LA CENTRUL…MONSTRULUI 

Ce se afla in spatele cresterii surprinzatoare a monstrilor nostri? 

 De fapt, daca investigam putin „anatomia” lor ciudata, vom descoperi ca una dintre substantele din care sunt facuti este 

POLIACRILAT DE SODIU. Acesta este un material care arata ca zaharul, dar, cand e umed, are puteri extraordinare de 

absorbtie, care ii permit sa „bea” cantitati de lichid care sunt de multe sute de ori mai mari decat masa sa. In acest fel, se 

transforma intr-o forma de gel, crescand considerabil in marime!  

Acum ca ai descoperit aceasta proprietate super-absorbanta a poliacrilatului de sodiu, nu vei fi surprins sa inveti ca cea mai 

comuna utilizare a lui este ca umplutura la scutecele de unica folosinta, pentru a rezolva chiar si cel mai.. MONSTRUOS 

pipi! 

Aceste dispozitive la indemana nu sunt folosite doar de nou-nascuti. De exemplu, te-ai intrebat vreodata cum reusesc 

astronautii sa faca pipi daca au nevoie in timpul unei PLIMBARI IN SPATIU? In urma unor incidente jenante s-a decis ca 

fiecarui astronaut sa-i fie furnizate „dispozitive” adecvate. Ele sunt numite elegant „IMBRACAMINTE MAXIM 

ABSORBANTA” pentru cei cu minte tehnica - dar, de fapt sunt... scutece supradimensionate! 

 

BEA SA CRESTI 

Exista si alte substante care se comporta in acelasi mod? Raspunsul este DA si multe din ele sunt uilizate in mod obisnuit. 

Dupa ce ati cumparat pantofi noi sau o genta, trebuie sa fi gasit in ambalaj pliculete pline cu o substant granulara 

MISTERIOASA…  

Aceste plicuri sunt umplute cu boabe de SILICA GEL, care au proprietatea uimitoare de a absorbi vaporii de apa din aer. In 

alte cuvinte, aceasta substanta este capabila sa elimine UMIDITATEA din mediul inconjurator. Acest lucru este util in special 

pentru obiectele care tind sa se strice usor sau si mai rau, sa mucegaiasca. 

Pastrati aceste pliculete pe care le gasiti in ambalaje. Pot fi la indemana in atat de multe situatii! 

Stiati ca, cu cateva pliculete bune, puteti salva chiar un telefon mobil cazut in apa? 

Puteti chiar sa remediati daunele facute de stropii de apa pe hartie cu cateva boabe de gel. 

In timp, chiar daca nu sunt udate, cartile si documentele de hartie sufera de umiditatea din aer si incep sa se ingalbeneasca sau 

sa se increteasca. Lasand cateva plicuri de silica gel langa ele puteti preveni (sau macar incetini) acest fenomen enervant. 

Si asta nu e totul. Lasand cateva plicuri in habitaclul masinii poti feri parbrizul sa se abureasca. De fapt, sticla se abureste cand 

umiditatea aerului face condens la contactul cu suprafetele reci. Prin eliminarea umiditatii, elimini problema. 

 

PERLE DE APA MULTICOLORE 

Margelele de apa, adica Perlele de apa, sunt folosite adesea la gradinarit, si se bazeaza pe acelasi principiu. Cand sunt 

scufundate in apa cresc mari apoi incet elibereaza lichidul absorbit si fac plantele si ochii fericiti. Uita-te ce culori! 

 

Real size 

 



Insetat si DELICIOS! 

Gastronomii dintre noi vor aprecia cu siguranta anumite utilizari culinare ale acestor substante care „beau” lichide. 

Cele mai setoase dintre aceste substante includ Agenti de gel care pot transforma sucurile si siropurile si chiar apa in Jeleuri 

gustoase. 

Multi agenti de gelatina sunt produsi chimic dar sunt unii complet naturali cum ar fi Agar Agar.  Aceasta gelatina este extrasa 

din anumite tipuri de alge si este apreciata pentru efectul ei de ingrosare. In plus este fara aroma si asta face posibila 

conservarea lichidului original fara a-i schimba gustul original. 

Cateva boabe de pudra AGAR AGAR sunt suficiente sa transforme sucul de portocale sau siropul de fructe intr-un delicios 

desert! 
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