
1 
 

CORPUL UMAN – 12 EXPERIMENTE 

12 experimente – 8 ani + 
 

CONȚINUT 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
În secțiunea “veți avea nevoie” accesoriile marcate cu asterix (*) sunt incluse în kit. 

Modelul corp: 

1. 1 bază 

2. 3 părți transparente 

3. 13 organe                                                                                                          

Modelul ADN: 

        4. 1 bază 

        5. 2 benzi 

        6. 11 tub mare 

        7. 14 conectori albi 

        8. 14 tuburi colorate 

        9. 14 butoane colorate 

Modelul dinte: 

10. 1 bază 

11. 1 dinte 

12. 2 pâlnii 

13. carduri cu imagini 

14. cameră de aer 

15. seringă 

16. tub de carton 

17. hârtie de calc 

18. acoperitoare ochi 

19. fluier 

20. 3 pahare 

21. 2 cutii Petri 

22. tub de plastic 

23. 2 conectori 

24. 3 baloane 
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Anatomie 

 
 
 

A – Cap 
B – Gât 
C – Umăr 
D – Braț 
E – Palmă 
F – Torace 
G – Abdomen 
H – Organe genitale 
I – Coapsă 
J – Genunchi 
K – Picior 
L – Gleznă 
M – Talpă 

 

 

 

Scheletele uman 

 
 

1 – Craniu 
2 – Mandibulă 
3 – Vertebre 
4 – Claviculă 
5 – Omoplat 
6 – Stern 
7 – Coaste 
8 – Humerus 
9 – Radius & Cubitus (Ulna) 
10 – Mână: Carpiene, Metacarpiene, Falange 
11 – Bazin 
12 – Femur 
13 – Rotulă 
14 – Tibie 
15 – Peroneu 
16 – Picior: Tarsiene, Metatarsiene, Falange 
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Experimentul 1  Organele 
 

Aveți nevoie de: o bază*,  3 părți transparente* si 13 organe*. 
 

1. Asamblați plămânii, inima și esofagul. 
2. Asamblați ficatul, stomacul și vezica biliară. 
3. Asamblați diafragma, rinichii și vezica urinară si fixați acest ansamblu la structura anterioră, sistemul digestiv. 
4. Conectați intestinele și fixați-le pe structura existentă. 
5. În final introduceți toate piesele și creierul în structură, închideți corpul și fixați-l la bază. 

 

Culorile organelor pot varia de la cele prezentate. 

                             

Creierul (A) este conductorul și centrul sistemului nervos. Inima (C) este organul principal al sistemului circulator ce 
pompează sângele care alimentează mușchii. 
În sistemul respirator, diafragma (E) este un mușchi care permite  aerului să intre și să iasă din plămâni (D). 
Sistemul digestiv este traseul urmat de alimente: acestea trec prin esofag (B), sunt măcinate în stomac (G) și intră în 
intestine (I și J), unde elementele nutritive sunt separate de deșeuri. Aceste organe sunt susținute de către ficat (H) și 
vezica biliară (F).  
În sistemul urinar, rinichii (K) filtrează sângele și produc urină, care este stocată în vezica urinară (L) înainte de a fi 
expulzată. 
 

Experimentul 2 – Plămânii 
 

Aveți nevoie de: cameră de aer*, un balon*, o seringă*, un tub de plastic*, o pereche de foarfece. 
1. Introduceți un balon în capătul camerei de aer și întindeți-l bine în jurul gâtului. 
2. Cereți ajutorul unui adult să taie o bucată din tubul de plastic (aproximativ 2 cm). Utilizați acest tub pentru a 

conecta seringa la camera de aer. 
3. Impingeți și trageți de pistonul seringii. Ce se întâmplă cu balonul? 

 

Tocmai ai experimentat respirația. Plămânii (A) funcționează ca și balonul, coastele (BE) ca și camera de aer și 
membrana (C) ca o seringă.  
Când se trage de seringă, volumul de aer crește în cameră si aerul intră în balon. Aceasta corespunde fazei de inspirație, 
sau respirație.  
Atunci când impingi, balonul se dezumflă și aerul este expulzat: aceasta este cunoscută ca expirație. 
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Experimentul 3 – Inima 
 

Aveți nevoie de: pâlnii*, tub de plastic*, conectori* și folie. 
1. Folosind conectorii, introduceți pâlniile în fiecare capăt al tubului.  
2. Acoperiți una dintre pâlnii cu folie. Filmul ar trebui să fie ușor întins, cum ar fi pielea unei tobe.  
3. Plasați pâlnia pe inima subiectului testat. Așezați celălaltă pâlnie peste ureche. Veți auzi bătăile inimii. 
4. Rugați subiectul testat să sară în sus și în jos timp de 1 minut. Ascultați din nou. Ce s-a întâmplat? 

 

Inima este un organ muscular care colecteaza sânge «gol» și îl pompează din nou, încărcat cu oxigen, cu fiecare bătaie 
a inimii.  
Ați făcut un stetoscop, care preia până și sunetul bătăilor inimii. Cu cat faci exerciții mai mult, cu atât mai mult corpul 
tau are nevoie de si mai mult oxigen, și astfel inima bate mai repede pentru a circula sângele prin corp. 
 

 

Experimentul 4 – ADN-ul 
 

Aveți nevoie de: model ADN: 1 bază*, 2 benzi*, 1 tub mare*, 14 conectori albi*, 14 tuburi colorate*, 14 butoane colorate*. 
 

1. Introduceți conectorii albi peste tubul de mari dimensiuni. Punctele conectorilor nu trebuie să fie orientate în aceeași 
direcție. 
2. Fixați tubul la bază. 
3. Conectați tuburile colorate la puncte. Urmați acest cod de culoare: albastru-galben, apoi 
portocaliu-verde și așa mai departe. 
4. Fixați benzile la structură cu ajutorul butoanelor colorate. Răsuciți tuburile pentru a forma o spirală. 
 

Acidul DezoxiriboNucleic, sau AND-ul, reprezintă memoria corpului. Aveți 50% din ADN-ul tatălui tău și 50% din ADN-ul 
mamei tale. 
Are formă de spirală și este formată din patru tipuri diferite de nucleotide: adenină, timină, citozină și guanină. ADN-ul 
se gasește în toate celulele corpului. 

 

 

Experimentul 5 – Dinții 
 

Aveți nevoie de: Model dinți: o bază*, un dinte*. 
 

1. Fixați dintele la bază.  
 

Aveți (sau veți avea) un total de 32 de dinți în gură. Dintele este format din coroană (A - partea vizibilă proeminentă 
deasupra gingiei) și rădăcină (B - în interiorul gingiei).  
Smalțul (C) este o suprafață dură, care protejează dentina (D) și permite mestecatul. În interiorul dintelui se află pulpa 
(E), care este formată din nervi și vase de sânge (F).  
Dintele este înconjurat de gingie (G). 
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Experimentul 6 – Ochii 
 

Aveți nevoie de: tubul de carton*, hârtie de calc*, hârtie neagră, bandă adezivă. 
 

1. Luați tubul de carton și închideți-l la un capăt cu hârtie neagră și la celălalt capăt cu hârtie de calc. 
2. Faceți o mică gaură în mijlocul hârtiei neagre. 
3. Întoarceți gaura spre lumina de la o fereastră și priviți hârtia de calc la celălalt capăt. 
4. Ar trebui să vedeți o imagine inversată. 
 
 

După cum se poate vedea pe diagramă, razele de lumină ajung pe partea cealaltă trecând prin gaură. Când trec peste, 
acestea sunt inversate. Acesta este modul în care funcționează ochiul. Pupila (A) este  gaura din hârtia neagră și astfel o 
imagine inversată este imprimată pe retină (B). În momentul acela creierul dumneavoastră răstoarnă imaginea astfel 
încât să puteți vedea în mod normal. 
 
 

 
 

Experimentul 7 – Iluzia optică 
 

Aveți nevoie de: carduri cu imagini*. 
 

Ochii si creierul vă vor juca feste. Vedeți dacă reușiți să îî controlați. 
 

1. Care dintre cercurile albastre este mai mare? 
2. Care dintre liniile de mijloc sunt curbate? 
3. Ce linie continuă linia din stânga? 
4. Câte pete de culoare gri sunt acolo, în grilă? 
5. În ce direcție sunt orientate săgețile? 
6. Spuneți cu voce tare culorile cuvintelor de pe card. 
7. Sunt liniile orizontale paralele? 
8. Care linie este mai lungă? 
9. Este dunga gri mai deschisă la culoare în partea superioară sau în partea inferioară? 
10. Care formă este mai mare? 

 

( 1 - Au aceeași lungime, 2 – Nici una, 3 – Linia 1, 4 – Zero, 5 – Ambele direcții, 7 – Da, 8 – Au aceeași lungime, 9 – Este aceeași culoare, 10 – Au 
aceeași mărime) 

 

Experimentul 8 – Gustul 

Aveți nevoie de: acoperitoare ochi* și mâncare. 
 

1. Aranjați patru produse alimentare diferite pe farfurie. De exemplu, ați putea lua un măr, o bucată de brânză sau un 
iaurt. 
2. Legați un prieten la ochi și spuneți-i să își acopere nările. 
3. Dați-i să guste din mâncare și întrebați-l dacă recunoaște ceea ce mănâncă. 
 
 

Atunci când mâncăm experimentăm cu trei simțuri, care lucrează împreună. Pentru a recunoaște mâncarea, gustul nu 
este de ajuns - ai nevoie de asemenea de a vedea și de a mirosi. Daca prietenul tau reușește, înseamnă că are un un 
simț al gustului foarte bine dezvoltat. 
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Experimentul 9 – Mirosul 
 
 

Aveți nevoie de: acoperitare pentru ochi*, 2 vase Petri*, 3 pahare*, un fruct, niște ciocolată, condimente de la bucătărie, 
iarbă și flori. 
 
1. Se prepară 5 cutii pentru mirosit: 

 

 1 cutie cu pielea unui fruct: banane, portocale, mere sau lamaie;  

 1 cutie cu ciocolată;  

 1 cutie cu o floare: trandafir, lăcrămioare, narcise;  

 1 cutie cu iarbă din grădină sau o frunză dintr-un copac;  

 1 cutie cu un condiment din bucătărie: pudra de curry, chimen, boia. 
 

2. Mirosiți-le, apoi legați-vă la ochi și mirosiți-le din nou. Mai puteți identifica toate mirosurile? 
 
 

Mirosul este simțul cel mai puțin dezvoltat la om. Putem recunoaște în continuare un număr mare de mirosuri, deoarece 
creierul nostru își aduce aminte ceea ce a mirosit deja. Un miros pot fi înregistrat pe viață datorită memoriei olfactive.  
 

Experimentul 10 – Auzul 
 
 

Aveți nevoie de:  fluier*, acoperitoare ochi*. 
 
1. Acoperiți-vă ochii. 
2. Cereți unui prieten să se mute în toate cele patru colțuri ale camerei și să fluiere. Arătați cu degetul unde este sursa 
sunetului. 
3. Ați înțeles corect? Acum acoperă o ureche și cere prietenului tău să repete exercițiul. Este mai ușor? 
 
Deoarece ai câte o ureche pe ambele părți ale capului este ușor sa spui de unde vine sunetul, chiar și legat la ochi. 
Sunetul intră în ambele urechi și creierul tău analizează cele 2 semnale diferite pentru a determina direcția sunetului.  
Dacă blochezi o ureche, creierul poate fi păcălit, deoarece are doar o singură sursă de informație (urechea descoperită). 
 

Experimentul 11 – Simțul tactil 
 
 

Aveți nevoie de: 3 pahare* și apă. 
 
1. Umple 3 pahare cu apă fierbinte (A), apă rece (C) și apă caldă (B). Asigurați-vă că apa caldă nu este prea fierbinte. 
2. Puneți degetul arătător de la mâna dreaptă în apă fierbinte și degetul arătător de la mâna stângă în apă rece. Așteptați 
30 de secunde. 
3. Acum puneți ambele degete arătătoare în apă caldă. Ce simțiți? 
 
 

Apa se va simți rece pentru degetul arătător de la mâna dreaptă si fierbinte pentru degetul arătător de la mâna stângă.  
Degetele s-au adaptat la temperaturile apei. Simțul tactil permite corpului să perceapă temperatura, dar și textura si 
forma. Atingerea nu implică numai mâinile, ci preia orice intră în contact cu pielea. Simțul tactil lucrează și atunci când 
mergem desculți pe pietricele sau când atingem un cub de gheață cu limba.  
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Experimentul 12 – Durerea 
 

Aveți nevoie de: 4 lingurițe, un congelator, o cană de apă fierbinte, un prosop. 
 

1. Clătiți 2 lingurițe în apă rece și puneți-le în congelator timp de 2 ore. 
2. Puneți celelalte 2 lingurițe într-o ceașcă de apă fierbinte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3. Puneți linguritele împreună pe un prosop, alternând între rece (A & C) si fierbinte(B & D). 
4. Folosind un deget, atingeți lingurițele una câte una. Apoi puneți palma peste toate cele 4 linguri în același timp. Ce 
simțiți? 
 
 

Deși atingerea rece/ cald are nici un efect, mâna ta simte un fel de durere, atunci când atinge cald și rece, în același 
timp. Acesta nu este o durere adevarată. Receptorii din mână nu mai pot realiza atunci când ceva este prea cald sau 
prea rece. Semnale confuze trimise la creier activează în mod greșit receptorii de durere. Tu simți durere, dar nu există 
nici un pericol. Ciudat, nu-i așa? 
 
 

 
 
 
 
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!       

Aruncați baloanele 
sparte imediat!

Fabricat din latex 
de cauciuc 

natural.

Păstrați baloanele 
rupte departe de 

copiii!

Copiii sub 8 ani se pot îneca sau 
sufoca cu baloanele rupte sau 

dezumflate.

Este obligatorie 
supraveherea unui 

adult!

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. 

 

 


