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EXPERIMENTE CU LUMINĂ – 12 EXPERIMENTE 

12 experimente - 8 ani + 

 
CONȚINUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1 compartiment baterie  

2. 1 tijă cu bec  

3. 1 tub de carton  

4. 1 "cristal" de agăţat 

5. 3 becuri colorate  

6. 1 de bază proiector  

7. 2 hărţi constelaţii 

8. 4 creaturi marine fosforescente 

9. 1 figurină fosforescentă 

10. 1 tijă din material plastic  

 

 

11. 2 piuliţe din metal  

12. 1 sârmă de cupru  

13. 1 cârlig fosforescent 

14. 1 umeraş fosforescent 

15. 1 monedă 

16. 2 bile din plastic 

17. perle din polistiren  

18. 1 minge metalică 

19. 1 fir din plastic transparent  

20. 1 bordură fosforescentă 
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Instalarea bateriei: 

 1 – Compartiment baterie 

 

Necesită 2 baterii LR06 (AA), baterii neincluse în pachet. Deschideți compartimentul bateriilor folosind o șurubelniță. Se 

pun bateriile în compartimentul special cu polii - și +, plasate după cum se arată in schemă. Se închide compartimentul, 

folosind șurubelnița. Bateriile se vor schimba de către un adult.  

 A se vedea diagrama de mai sus, pentru a ști cum să eliminați și cum să introduceți bateriile.  

 Bateriile nereîncărcabile nu trebuie niciodată reîncărcate.  

 Bateriile reîncărcabile trebuie să fie eliminate din jucărie înainte de a fi reîncărcate. 

 Nu amestecati bateriile alcaline, standard (zinc carbon), sau reîncărcabile (nichel-cadmiu).  

 Nu amestecați bateriile noi cu cele utilizate.  

 Ar trebui să fie utilizate numai baterii de tipul recomandat sau de tip similar. 

 Bateriile trebuie introduse în conformitate cu polaritatea corectă (a se vedea figura). 

 Scoateți bateriile din jucărie atunci când se stochează, pentru o perioadă îndelungată de timp, sau dacă bateriile 
sunt epuizate.  

 Terminalele de aprovizionare nu trebuie să fie scurtcircuitate. 

 

Experimentul 1: Umbre “chinezești” 
 

Materiale din cutie: 
 

Compartiment baterie , tija cu bec, tub de carton, figurine de carton. 
 
Materiale din casă: 
 

Baterii, bandă adezivă. 
 
Instrucţiuni: 
 

Deschideți compartimentul bateriei și introduceți cele două baterii LR06 (AA). Asigurați-vă că polii + și – şi capetele 
bateriilor sunt poziționate corect. 
Conectaţi cele două fire de la tijă de cele două fire din compartimentul acumulatorului. Se alătură firele roșii şi se lipesc 
împreună cu banda adezivă. Faceţi același lucru cu firele negre.  
Apăsaţi pe ON pentru a verifica dacă becul se aprinde. 
Atașați tija și compartimentul bateriei în interiorul cilindrului de carton cu bandă adezivă, formând o “lanternă”. 
Detaşaţi figurinele de carton. Stingeţi lumina în cameră, trageţi perdele și porniți becul din tija de carton 
Îndreptați tubul de carton cu becul aprins astfel încât umbrele figurinelor să fie proiectate pe pereţii dormitorului. 
 
Cum funcţionează: 
 

Când un obiect este plasat în fața unei surse de lumină, se creează un obstacol în calea undelor luminoase și umbra 
obiectului poate fi văzută pe perete. 
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Experimentul 2: Cristalul Magic 
 

Materiale din cutie: 
 

“Lanterna” pe care am construit-o la experimentul 1 (tubul de carton cu becul în interior), “cristalul” de agățat. 
 

Instrucţiuni: 
 

Stingeţi lumina în cameră, trageţi perdelele şi aprindeţi “lanterna”. 
Aşezaţi-vă în faţa unui zid alb şi ţineţi cristalul de agățat într-o mână 
Aprindeţi “lanterna” şi îndreptaţi-o către cristal. Puteţi observa reflexele colorate pe perete? 
 

Cum funcţionează: 
 

Când te uiți la lumină, ea pare albă, dar acesta este de fapt formată din 7 culori diferite: culorile curcubeului. Atunci când 
lumina trece printr-o prismă (“cristalul” nostru, o piesă cu mai multe fețe din material plastic sau sticlă), se descompune 
în cele 7 culori. 

 

Experimentul 3: Amestecarea culorilor 
 

Materiale din cutie: 
 
 

Compartimentul de baterii, 3 becuri colorate. 
 

Materiale din casă: 
 

2 baterii LR06 (AA), hârtie albă, bandă adezivă. 
 

Instrucţiuni: 
 

Deschideți compartimentul bateriei și introduceți cele două baterii LR06 (AA). Asigurați-vă că polii + și – şi capetele 
bateriilor sunt poziționate corect. 
Conectaţi cele două fire ale compartimentului bateriei cu firele micuţelor beculeţe. 
Tăiaţi fâşii de hârtie albă şi acoperiţi becurile; prindeţi-le cu bandă adezivă. 
Stingeţi lumina, puneţi compartimentul bateriei în poziția ON și proiectaţi luminile pe Dumneavoastră. 
Mutaţi becurile astfel încât să se amestece cele 3 culori împreună. Ce vedeţi? 
 

Cum funcţionează: 
 

Lumină albă este formată din 7 culori. Culorile primare sunt roşu, albastru şi galben. Când se amestecă aceste 3 culori, 
rezultatul este lumina alba. 

 
Experimentul 4: Cerul înstelat 
 

Materiale din cutie: 
 

Hărți constelații, Compartimentul bateriilor, Tijă şi bec, Baza proiectorului. 
 

Materiale din casă: 
 

Bandă adezivă, 2 baterii LR06 (AA), 1 creion. 
 

Instrucţiuni: 
 

Cereți unui adult să facă două găuri mici în partea de jos a bazei proiectorului, utilizând vârful unui creion. 
Puneți tubul în baza proiectorului și trageți firele prin găuri. 
Conectaţi cele două fire de la tijă de cele două fire din compartimentul acumulatorului. Se alătură firele roșii împreună și 
faceți același lucru și cu firele negre. 
Acoperiți partea de sus a proiectorului cu o hartă de constelație. Stingeţi lumina în cameră. Uitaţi-vă la poziția constelațiilor 
pe tavan. 
 

Cum funcţionează: 
 

Constelațiile sunt grupuri de stele cu nume speciale, pentru a le deosebi unele de altele. Unele constelații se pot observa 
din emisfera nordică, în timp ce unele pot fi observate din emisfera sudică. Acesta este motivul pentru care există două 
hărți ale constelaţiilor. 
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Experimentul 5: Creaturi ciudate 
 

Materiale din cutie: 
 

Creaturi marine fosforescente 
 

Instrucţiuni: 
 

Plasaţi animalele marine sub o sursă puternică de lumină timp de 30 de minute. 
Stingeţi lumina, trageţi perdelele şi deschideţi bine ochii; recunoaşteţi fiecare animal marin? 
 

Cum funcţionează: 
 

Substanța care face animalele vizibile în întuneric este numită fosfor. Fosforul absoarbe razele ultraviolete, care fac 
lucrurile să  strălucească în întuneric. Raze ultraviolete? Lumina este formată din 7 culori, dar există două tipuri 
suplimentare de raze: ultraviolete şi infraroşii. Aceste raze nu sunt vizibile pentru ochiul uman. 
 
 

Experimentul 6: Figura în echilibru 
 

Materiale din cutie: 
 

Figurină fosforescentă, tijă de plastic, 2 piulițe de metal, sârmă de cupru. 
 

Materiale din casă: 
 

Bandă adezivă / 1 linie 
 

Instrucţiuni: 
 

Plasaţi figurina sub o sursă de lumina timp de 30 minute 
Atașați figurină de tijă de plastic cu bandă adezivă 
Înfășurați firul de cupru în jurul tijei la capătul opus figurinei 
Faceţi câte o buclă la ambele capete ale sârmei pentru a atașa piuliţele. 
Îndoiți sârma mod egal pe ambele părți ale tijei. 
Echilibraţi tija pe vârful degetului arătător, apoi cereţi cuiva să stingă lumina. 
 

Cum funcţionează: 
 

Când adăugați cele două piuliţe de fiecare parte a tijei, se schimbă centrul de greutate și ajută la echilibrul tijei. Odată ce 
lumina este stinsă, se pare că figura plutește în aer! 
 
 

Experimentul 7: Obiect plutitor 
 
 

Materiale din cutie: 
 

Cârligul fosforescent 
 
Materiale din casă: 
 

O curea de piele 
 

Instrucţiuni: 
 

Plasaţi cârligul sub o sursă de lumină timp de 30 minute. 
Inseraţi o curea de piele în fanta din cârlig.      
Plasaţi capătul îngust al cârligului pe vârful degetului și urmăriți echilibrul cârligului. 
Cereţi cuiva să stingă lumina în cameră, acesta chiar va fi magic! 
 

Cum funcţionează: 
 

Când introduceți centura, centrul de greutate se deplasează înapoi, chiar până în spatele vârfului degetului. Aceasta este 
ceea ce face posibil echilibrul cârligului pe deget. Cârligul acționează ca un pendul și cu lumina stinsă, este chiar mai 
impresionant. 
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Experimentul 8: Umeraș fosforescent 
 
Materiale din cutie: 
 

Umeraşul, moneda 
 

Instrucţiuni: 
 

Plasaţi umeraşul sub o sursă de lumină timp de 30 minute. 
Puneți degetul arătător în partea de sus a umerașului (în cârligul acestuia). 
Echilibraţi moneda în mijlocul părții de jos a umerașului. 
Învârtiţi umerașul rapid în jurul degetului. 
Stingeţi lumina în cameră și urmăriți cu atenţie!! 
 

Cum funcţionează: 
 

Dacă învârtiţi umerașul rapid, moneda nu poate cădea! Orice obiect supus unei mişcări circulare, exercită forța și 
accelerația. Degetul și încheietura mâinii furnizează aceste două elemente. 
 

Experimentul 9: Mingea magnetică 
 
Materiale din cutie: 
 

Cele două jumătăți ale mingii de plastic, perle de polistiren, suportul. 
 

Instrucţiuni: 
 

Se pun cele două jumătăți ale mingii de plastic sub o lampă timp de 30 de minute. 
Umple mingea cu perle de polistiren. 
Freacă mingea de haina ta, de păr sau de covor. 
Pune mingea apoi pe suport. 
Cu degetul, atinge suprafața mingii, în locul unde se află fulgii. Ce se întâmplă? 
Stinge lumina din cameră, trage perdelele și urmăreşte cum străluceşte mingea! 
 

Cum funcţionează: 
 

Când se freacă mingea de haine, există electroni care trec prin mingea de plastic pentru a se întâlni cu fulgii de 
polistiren. Acest lucru duce la un dezechilibru al sarcini pozitive și negative și creează astfel electricitate statică pe 
suprafața mingii. Acesta este motivul pentru care fulgii rămân lipiţi pe degetul tău! 
 

Experimentul 10: Mingea instabilă 
 
Materiale din cutie: 
 

Cele două jumătăți ale mingii din plastic, Bila metalică. 
 

Materiale din casă: 
 

Bandă adezivă 
 

Instrucţiuni: 
 

Se pun cele două jumătăți ale mingii de plastic sub o lampă timp de 30 de minute. 
Asamblează cele două jumătăți ale mingii și lasă-le să ruleze pe o masă. 
Acum pune bila metalică în mingea transparentă și lasă-le să ruleze pe o masă. 
Stinge lumina din camera ta, trage perdelele și priveşte. 
 

Cum funcţionează: 
 

Când faci să ruleze mingea fosforescentă, bila metalică rulează de asemenea, dar nu cu aceeaşi viteză. 
Acesta este şi motivul pentru care mingea se balansează în loc să ruleze. 
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Experimentul 11: Fibra optică 
 
Materiale din cutie: 
 

Firul din material plastic transparent 
 
Materiale din casă: 
 

O lanternă mică 
 
Instrucţiuni: 
 

Stingeţi lumina în cameră şi trageţi perdelele. Aprindeţi lanterna. Ţineţi un capăt al firului transparent în raza de lumină a 
lanternei. Îndoiţi firul şi sprijiniţi-l într-un obiect sau pe masă. Lumina lanternei se propaga pe toată lungimea firului. 

 
Cum funcţionează: 
 

În acest experiment, firul din material plastic se comportă ca o fibră optică. Când lumina intră la un capăt, se poate ieși 
numai atunci când a ajuns la celălalt capăt al firului. Fenomenul de reflexie internă totală captează lumina din interiorul 
firului. 
 

Experiment 12: Perla dansatoare 
 

Materiale din cutie: 
 

Şnur, Perla fosforescentă 
 
Materiale din casă: 
 

Bandă adezivă 
 
Instrucţiuni: 
 

Ataşează “perla” (bila) la capătul şnurului. 
Lipiţi celălalt capăt al șnurului de marginea unei mese cu bandă adezivă. 
Stingeţi lumina în cameră și trageţi perdele. Balansaţi bila și veţi vedea cât de mult timp continuă să se balanseze. 
Repetaţi cu o bucată mai scurtă de sfoară. Ce se întâmplă? 
 
Cum funcţionează: 
 

Tocmai aţi creat un pendul! Fiecare pendul are propria frecvență, care este egală cu numărul de legănări pe 
secundă. Lungimea șirului afectează această frecvență. 
 
 
Avertismente! 
 

 
 
 
 

         

 

Pentru copiii 
mai mari de 

8 ani!

Nu este potrivit pentru copiii mai mici 
de 36 de luni, datorita părților mici 

conținute, care pot fi înghițite!
Pericol de sufocare!

Culorile si 
conținutul pot 
varia ușor de la 
o jucărie la alta!       

Vă rugăm sa citiți cu atenție si să respectați instrucțiunile de utilizare şi siguranță! 

Nerespectarea avertismentelor, instrucțiunilor si recomandărilor de siguranță poate cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult. 
 

 


