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ȘTIINȚA VULCANILOR – 12 EXPERIMENTE 

12 experimente – 8 ani + 
 

CONȚINUT 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În secţiunea “aveţi nevoie” accesoriile marcate cu asterix(*) sunt incluse în kit. 
 
 
 

1. - 1 seringă 

2. - 1 tub de plastic 

3. - 1 pudră din rocă de lavă (CAS 144-55-8) 

4. - 1 conector 

5. - Vulcan (2 părţi) 

6. - 5 pietre (piatră ponce, granit, marmură, 
cărbune și bazalt)    

7. - 1 lupă   

8. - 1 hartă a vulcanilor 

9. - 6 carduri cu vulcani 

 

 

10. - 1 poster care arată interiorul unui 
Vulcan  

11. - 3 paie 

12. - 1 capsulă lungă 

13. - 1 pahar gradat 

14. - 1 container cu capac 

15. - 1 mic dinozaur (aleatoriu) 

16. - 1 bucată şnur 

17. - 1 broşură de siguranţă (de citit 

înainte!) 
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Experimentul 1 - Erupţia vulcanului 
 
Aveţi nevoie de: 
 

 
 
ATENŢIE: bicarbonatul de sodiu amestecat cu oţet poate irita ochii. Experimentul trebuie început şi finalizat într-o 
zonă bine ventilata. Faceţi experimentul cu un adult, aproape de o sursă de apă şi într-un loc bine ventilat. Bucătăria 
este ideală. Protejaţi masa pe care doriţi să faceţi experimentul. 
 
1. Se introduce conectorul la baza craterului vulcanului. Apăsaţi ambele părţi până când face “click”. 
2. Turnaţi 20 ml de oţet în cupă. Amestecaţi cu o lingură şi trageţi mixtura cu seringa. 
3. Atasti tubul la seringă şi după la conector. 
4. Turnaţi o linguriţă (de ceai) de pudră de rocă vulcanică în crater. 
5. Utilizând seringă, injectaţi oţetul şi priviţi de la depărtare. 
 

 
 
Tocmai aţi experimentat prima voastră erupţie vulcanică. Când oţetul intră în contact cu pulberea, are loc o reacţie 
chimică. Dioxidul de carbon este produs, mixtura arată de parcă ar fierbe şi lava iese/curge din vulcan. 
Un vulcan exuberant (A) este cam aşa. Magma (oţetul în experiment) iese prin “şemineu” la suprafaţă şi se transformă 
în lavă lichidă care curge pe marginile vulcanului. Temperatura lavei poate atinge aproximativ 1.200 grade Celsius. Se 
răceşte şi se întăreşte încetul cu încetul în aer liber. 
Experimentul nu reproduce cenuşa vulcanică. Este o coloană de fum făcut din roci, cenuşă şi gaze care sunt  câteodată 
toxice. Cele mai mari erupţii vulcanice sunt cauzate de erupţiile vulcanice (B) care nu produc lavă lichidă. 
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Experimentul 2 - În interior… 
 
Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Priviţi diagrama care arată o secţiune transversală a Pământului. 
2. Număraţi numărul de straturi din centrul planetei spre exterior. 
 
Vulcanii sunt defapt “şeminee” în jurul cărora un munte de lavă răcit s-a format. 
Ca atare vulcanii cresc mai mari după fiecare erupție. Un fenomen geologic îi ajută… 
 

Experimentul 3 - Plăcile tectonice 
 
Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Priviţi atent harta vulcanilor. 
2. Puteţi observa că vulcanii sunt adunaţi în jurul anumitor arii? 
 
Aproape toţi vulcanii sunt localizaţi la marginea plăcilor tectonice. Aceste plăci imense se mişcă împreună şi mai departe 
separat, cauzând erupţiile. Sunt mai mult de 1.000 de vulcani activi pe Pământ. 

 
Experimentul 4 - Ştiaţi că? 
 
Aveţi nevoie de: 

 

 
Răspunde la întrebări cu ajutorul cardurilor. 
 

1. Care este cel mai înalt vulcan activ de pe Pământ? 
 

a. Colima 
b. Mauna Loa 
c. Sinabung 

 
2. Care Vulcan a distrus oraşul Pompei? 

 

a. Vezuviu 
b. Eyjafjoil 
c. Piton de la Fournaise 

 
3. Care din aceşti vulcani este “adormit”? 

 

a. Etna 
b. Kilauea 
c. Piton de Neiges 

 
4. Care Vulcan erupe din 1922? 

 

a. Krakatoa 
b. Santa Maria 
c. Baroarbunga 

 
(1 – Mauna Loa, 2 – Vezuviu, 3 – Piton de Neiges, 4 – Santa Maria) 
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Experimentul 5 - Roci vulcanice 
 

Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Priviți rocile prin lupă. Încearcați să ghiciți care sunt rocile vulcanice. 
 

O rocă vulcanică este o rocă formată din magmă care s-a răcit în timpul erupţiei din cauza aerului. 
Cărbunele (A) este o rocă sedimentară formată din plante moarte în pământ. Marmura (B) este o rocă produsă din 
transformarea calcarului. Aceste roci nu sunt roci vulcanice. 
Granitul (C) este o rocă formată de magmă din mantaua Pământului. Nu este rocă vulcanică. Bazaltul (D) şi Piatra Ponce 
(E) sunt roci vulcanice. Bazaltul vine din lavă care curge pe marginile vulcanului. În bazalt se găsesc cristale mici. 90% 
din rocile vulcanice sunt bazalt. Piatra Ponce este formată când lava este aruncată în aer. Aflaţi mai multe despre 
aceasta în următorul experiment. 
 

Experimentul 6 - Piatra Ponce 
 

Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Tineți roca vulcanică în mână; simţiți cât este de uşoară? 
2. Turnați nişte apă în cupă şi puneți roca înăuntru. Ce se întâmplă? 
 

Lava ejectată în aer întemniţează bule de gaz. Asta face ca piatra ponce să fie atât de uşoară. Chiar şi mai fascinant este 
că are o densitate mai mică decât 1.  
Aşadar poate pluti pe apă! În antichitate, romanii foloseau piatra ponce pentru a face ciment uşor. 

 
 

Experimentul 7 – Roci în formă de coardă (frânghie) 
 

Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Rugaţi un adult să vă ajute să folosiţi ipsosul. Amestecaţi-l cu apă. Veţi avea nevoie de echivalentul unui pahar plin. 
2. Turnaţi ipsosul într-o pungă de plastic. 
3. Legați un nod pentru a închide punga şi tăiați unul din colţuri. 
4. Acoperiți masa cu ziare. Apăsaţi încet pe pungă pentru a forţa ipsosul afară, pentru a crea o formă asemănătoare unei 
frânghii. 
5. Lăsați ipsosul la uscat câteva ore. 

 
 

Rocile vulcanice reale pot avea forme foarte interesante.  
Când stratul superior de lavă începe să se răcească şi să se întărească, stratul din interior este încă fierbinte şi lichid, 
continuând să curgă, deformând stratul superior și dând forma unei frânghii nerulate. 
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Experimentul 8 - Lampa de lavă 
 

Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Umpleți capsula pe 3 sferturi cu apă. Adăugaţi câteva picături de colorant alimentar, cerneală sau acuarelă. 
2. Adăugaţi ulei în capsulă şi priviți cum pluteşte pe apă. 
3. Turnaţi puţină sare în capsulă şi priviţi. Ce se întâmplă?  
 

Uleiul este mai puţin dens decât apa, deci pluteşte natural, dar este tras la fund de sare, apoi se ridică de îndată ce 
sarea se dizolvă în apă. 
 

 
 

Experimentul 9 - Bălţile de noroi 
Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Turnați 80 ml de amidon de porumb (aproximativ 40 g) în capsulă, urmat de 50 ml de apă. Amestecaţi cu forţă timp de 
2 minute. 
2. Turnați încă 40 ml (aproximativ 20 g) de amidon de porumb. Amestecaţi iar 2 minute. 
3. Atingeţi suprafaţa. Amestecul pare solid. Acum puneți dinozaurul pe el şi observați ce se întâmplă. 
 

Acesta se numeşte un fluid Non-Newtonian, deoarece este între solid şi lichid. Aproape de cratere, bălţile de nămol se 
pot găsi cu o textură asemănătoare ca aceasta. Aceste bălți sunt extrem de fierbiniți şi scot gaze toxice. 
 

 
 

Experimentul 10 – Submarin 
 

Aveţi nevoide de: 

 
 

1. Umpleți containerul cu apă fierbinte şi adăugați câteva picături de colorant alimentar, cerneală sau vopsea în apă. 
Închideţi capacul. 
2. Puneți containerul într-un bol. Acum ţineți containerul şi puneți apă rece în bol până se acoperă containerul. 
3. Priviți cum apa colorată se mişcă prin bol. 
 

Sunt aproape 1.5 milioane de vulcani submarini (sub apă).  
În timpul unei erupţii, lava fierbinte se răceşte instant şi transformă apa de mare în abur, care iese la suprafaţă. 
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Experimentul 11 – Gheizere 
Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Rugaţi un adult să facă 2 găuri în capac pentru a introduce paiele. Ataşaţi un al 3-lea pai pentru a extinde unul din paie. 
2. Umpleți sticla cu apă şi puneți capacul. Paiul lung ar trebui să fie în apă. 
3. Puneți sticla lângă chiuvetă (cu paiul lung înspre chiuvetă) şi suflați în paiul scurt. Priviți cum apa sare în sus. 
 
Gheizerele sunt cauzate de activitatea vulcanică. Gheizerul este o fântână de apă fierbinte şi abur care iese din Pământ. 
Apa care iese este defapt sub presiune, ca apa din experiment. 

 

 
 

Experimentul 12 – Seismograful 
Aveţi nevoie de: 

 
 

1. Prindeţi stiloul de cupă folosind bandă adezivă şi introduceți firul prin gaura de la cupă. 
2. Rugaţi un prieten să ţină de cupă. Puneți o bucată de hârtie sub stilou şi trageți ușor de el. 
3. Acum rugați prietenul să balanseze de la stânga la dreapta, ţinând de cupă. Puneți bucata de hârtie, trăgeți-o şi 
comparați. 

 
 
Seismograful este o unealtă făcută pentru a măsura intensitatea cutremurelor.  
Cutremurele sunt foarte frecvente la marginea plăcilor tectonice şi, ca atare, aproape de erupţiile vulcanice.  
Mulţumită seismografului, este chiar posibil să prezicem erupţiile şi să protejăm populaţia. 
 
Avertismente!  
 

                            

Pentru copiii mai 
mari de 8 ani!

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. 

 

 


