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Experimente magnetice 

12 experimente cu magneți - 8 ani + 
 

CONȚINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SFATURI DE SIGURANȚĂ PENTRU EXPERIMENTE MAGNETICE: 

 

Adulții ar trebui să citească acest ghid de siguranță împreună cu copiii și să le pastreze la îndemană, pentru referință. 

 

• Nu lăsați la îndemâna copiilor mici. 

• Puneți înapoi toți magneții după utilizare. 

• Păstrați magneții departe de aparatele electronice. 

• Examinați toate experimentele înainte de utilizare. 
 

Pentru fiecare experiment, veți găsi o descriere a nivelului de dificultate și durata de timp a experimentului. 
 

În secţiunea  ”Veţi avea nevoie de:” accesoriile marcate cu un asterisk sunt incluse în pachet. 

 

(1) bază magnetică 

(2) suport poli magnetici  

(3) raft superior 

(4) 7 bile magnetice 

(5) 2 magneți - potcoavă 

(6) suport cu magnet 

 

(7) sârmă 

(8) 2 magneți - bară 

(9) baghetă magnetică 

(10) suport cu pilitură de fier 

(11) bărcuță din spumă 

(12) placă Petri 

 

(13) suport flotant 

(14) peretele suportului flotant 

(15) personaj Léo din carton 

(16) suport pentru personajul Leo din carton 

(17) băț de plastic 

(18) labirint 

(19) teren curse de plastic 
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Magneții sunt obiecte care pot atrage anumite metale, în special de fier și oțel 

(a). Forța de atracţie care vine din magneți este numită magnetism. Puteți găsi 

magneți în casa Dumneavoastră? Magneții pentru frigider ar putea fi un tip de 

magneţi (b). 

Magneții au un câmp magnetic invizibil, care curge de la un pol la altul. Polii care 

au forța magnetică mai puternică sunt numiţi polul nord și polul sud, şi sunt 

situaţi la capetele opuse ale unui magnet. Sarcinile  pozitive și negative se atrag 

reciproc, în timp ce două sarcini pozitive sau negative se resping reciproc. (c) 
 

1. Sferele buclucaşe 
 
Veţi avea nevoie de: 

 

 

1. Aveți șapte bile magnetice și șapte găuri pe suportul magnetic. 

2. Cât mai repede posibil, încercați și puneți câte o minge în fiecare gaură.  

3. Sună ușor? Să vedem dacă puteți face asta fără a muta bilele existente pe 

care le-aţi aşezat deja pe suportul magnetic. 
 

Fiecare bilă magnetică are un pol nord (N) și un pol sud (S). Ei se vor atrage sau se vor respinge reciproc, în funcție de ce 

poli întâlnesc în apropiere. Polii opuși (S-N) se atrag, în timp ce polii similari (N-N, S-S) se resping. 
 

2. Șerpii 
 

Veţi avea nevoie de: 
 

1. Luați o minge magnetică și utilizați-o pentru a ridica o altă minge magnetică. 

Vedeti cât de multe bile puteți ridica în acest fel.  

2. De asemenea, încercați să ridicati cât mai multe bile cu un magnet - 

potcoavă și cu un magnet - bară. 

3. După ce ați terminat cu bilele magnetice, încercați să ridicati un lanț de 

agrafe de birou cu un magnet - potcoavă și cu un magnet - bară. 
 

Lungimea lanțului de bile depinde de cât de puternici sunt magneții. Bilele au magneți în interiorul lor, astfel încât este 

ușor de înțeles de ce sunt atrase una de cealaltă. În ceea ce privește agrafele de birou, atunci când prima agrafă vine în 

contact cu magnetul, devine ea însăși un magnet, putând astfel să atragă și alte obiecte metalice. 
 

3. Sculptura din agrafe de birou 
 

Veţi avea nevoie de:  

 

1. Puneti câteva agrafe de birou pe suportul cu magnet și întoarceți suportul 

cu susul în jos. Ce se întâmplă? 

2. Acum, apucați un pumn de agrafe de birou și aruncați-le pe suportul 

magnetic. 

3. Aranjați agrafele astfel încat să obțineți propria sculptură din agrafe de 

birou!  
 

Noi știm că magneții atrag agrafele de birou. În interiorul suportului magnetic este un magnet puternic, de aceea agrafele 
de birou sunt atrase de suport. Cât de înaltă este sculptura de agrafe de birou? Realizați că unele agrafe de birou nici 
măcar nu ating suportul magnetic? Când o agrafă de birou atinge un magnet, ea însăși devine un magnet, astfel încât 
poate magnetiza o altă agrafă de birou, la rândul sau. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

4. Agrafa de birou zburătoare 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Legați agrafa de birou cu ață. Lipiți cu bandă adezivă celălalt capăt al firului, 
de masă. 

2. Trageti apoi ușor de agrafa de birou în sus, până se îndreaptă ața. 
3. Țineți magnetul - potcoavă chiar deasupra agrafei de birou. Fără a lăsa 

magnetul și agrafa de birou să se atingă, dați drumul agrafei. Ce se întâmplă? 
4. Mutați magnetul înainte și înapoi și veți vedea că agrafa îl urmează, părând 

că “zboară”! 
 

În acest experiment, am fost martori la forța magnetismul care acționează asupra unei agrafe de birou, fără ca măcar 

aceasta să fie atinsă de magnet. Cu toate că nu este vizibil câmpul magnetic, sunteți în stare să detectati prezența sa în 

acest experiment. Dacă țineți magnetul prea departe de agrafă, aceasta va ieși în afara câmpului magnetic și va cădea 

înapoi pe masă. 
 

5. Piramida 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Încercați să construiti o piramidă folosind 7 bile magnetice pe o masă. Greu, 
nu-i așa? 

2. Acum, încercați să faceți același lucru, dar ridicand piramida pe baza 
magnetică. Nu-i așa că este mai ușor? 

 

Veți vedea că este dificil să construiți pyramid, pe tăblia mesei, folosind doar 

bilele magnetice. Acest lucru se datorează faptului că, atunci când două bile au același tip de pol, ele se vor respinge și 

împinge reciproc în afară. În cazul în care utilizați suportul magnetic, cele 6 bile din partea de jos a piramidei sunt atrase 

de bază, ceea ce face construcția piramidei mult mai usoară.  
 

6. Bărcuța 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Umpleți vasul Petri cu puțină apă. 
2. Atașați agrafa de birou de barca din spumă și puneți apoi “bărcuța” pe apă. 
3. Țineți magnetul - bară dedesubtul plăcii Petri, pentru a muta barca de 

spumă pe apă. 
 

După atașarea unei agrafe de birou metalice pe barca de spumă, puteti controla mișcarea bărcii de spumă prin utilizarea 

magnetului - bară de sub vasul Petri. Acest lucru dovedește că forța magnetică există, de asemenea, și sub apă. 
 

7. Pendulul 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Asamblati baza magnetică, suportul de poli magnetici, baza si raftul 
superior, pentru a forma suportul de pendulare. 

2. Puneti un magnet - bară pe raftul de sus. 
3. Lipiti bagheta magnetică de raftul de sus. 
4. Dați baghetei un mic impuls și urmăriți-o cum se mișcă!  
 

Mișcarea de oscilație a baghetei este cauzată de câmpurile magnetice, provenind din magneții care sunt în interiorul 

bazei. Magneții din interiorul bazei atrag și resping alternativ bagheta, determinând o “saritură” perpetuă a baghetei. 
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8. “Arta” magnetică 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. “Cerneți” ușor discul, astfel încât pilitura de fier să fie distribuită uniform 
pe întreaga suprafată a discului. 

2. Așezați discul pe suportul de pendulare amplasat, de la experimentul 7. 
3. Puneți magnetul - bară pe raftul de sus și atașați bagheta magnetică la ea. 
4. Acum, leagănati ușor bagheta magnetică. Ce se întâmplă cu pilitura de fier? 
 

Vârful baghetei este magnetic. Forța magnetică a vârfului atrage fiecare bucată minusculă de pilitură de fier. Acum puteți 

crea modele interesante în interiorul discului. 
 

9. Bagheta rotitoare 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Se pune un magnet - bară pe raftul de sus al suportului de pendulare și altul 
dedesubtul raftului de sus al sistemului de pendulare. 

2. Încercati să faceti bagheta să stea pe bază. Este nevoie să încercați diferiți 
poli, pentru a realiza acest lucru. 

3. Reușește bagheta magnetică să stea nemișcată în poziție verticală sau cade? 
4. Acum încearcati să faceti bagheta magnetică să se rotească.  
 

Bagheta magnetică se poate răsturna sau poate rămâne în poziție verticală. Acest lucru depinde de polii magneților -  bară, 
care acționează asupra baghetei. 
Ambele capete ale baghetele sunt poli nord. Ele sunt atrase de polul sud al magnetului - bară și respinse de polul nord al 
magnetului - bară. 
 

10.    Levitația 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Montati peretele suportului flotant (b) la suportul flotant (c).  
2. Rotiți peretele în jurul suportului, astfel încât una dintre găurile (a) să fie 

aliniată cu cavitatea în centrul suportului flotant. 
3. Poziționați vârful baghetei magnetice în această gaură. 
4. Acum lăsați liberă bagheta și priviți ce se întâmplă! 

 

Bagheta magnetică plutește în aer deasupra suportului. Acest lucru se întâmplă pentru că magnetul din interiorul 

suportului creează un câmp magnetic care respinge bagheta. Peretele suportului îi dă baghetei un punct de susținere, 

astfel încat aceasta nu este împinsă în diverse direcții de către câmpul magnetic.  
 

11.    Labirintul 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Lipiți cu bandă adezivă un magnet de un capăt al bățului de plastic, iar pe 
celălalt magnet lipiți-l de partea de jos a suportului pentru cartonul Leo. 

2. Introduceți cartonul Leo în suportul pentru carton. 
3. Puneți suportul cu cartonul Leo la startul labirintului. Țineți bățul de plastic 

cu magnetul la capăt sub labirint și utilizați-l ca să îl “ghidați” pe Leo prin 
labirint.  

 

Magnetul - bară fixat pe bățul de plastic atrage celălalt magnet fixat pe suportul pentru cartonul Leo, determinând 

mișcarea acestuia pe placa de labirint. Câmpul magnetic poate trece prin anumite materiale, cum ar fi cartonul. Pe acest 

principiu puteți utiliza magneți pentru a lipi bilețele de hârtie pe ușa frigiderului. 
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12.     Cursa 
 

Veţi avea nevoie de: 

 

1. Așezați terenul de curse de plastic pe o suprafață plană. Se pun două bile 
magnetice la începutul liniei.  

2. Jocul se poate juca de către doi jucători. Fiecare jucător ia cate un magnet 
- potcoavă și își alege o bilă magnetică (bilele trebuie să fie de culori 
diferite). Un al treilea jucător poate juca folosind un magnet - bară. Pentru 
a începe jocul, țineți magnetul - potcoavă deasupra bilelor și folosiți 
puterea de atracție pentru a trage bilele magnetice de-a lungul cursei. Nici 
un jucător nu are voie să atinga cu magnetul - potcoavă bila magnetică! În 
cazul în care acestea se ating, jucătorul trebuie să înceapă cursa din nou. 

3. Cine ajunge primul la linia de sosire câștigă! 
 

Cine a câștigat cursa? Partea dificilă a acestui joc este că nu poți lăsa magnetul - potcoavă să atingă bila magnetică. Cu 

toate acestea, nu puteți ține magnetul nici la distanță mare de bilă, deoarece se pierde forța magnetică, care ajută la 

deplasarea bilei. Trebuie să vă asigurați că păstrați distanța corectă între cele două obiecte. 
 

Recordurile tale 
 

Iata mai jos recordul lui Leo; al tau care este?   Bonus: obiectele de mai jos se pot magnetiza? 

        Incearca tu insuti sa afli asta! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conține magneți sau componente magnetice. Magneții lipiți împreună sau atașați de obiecte metalice, în interiorul corpului 

omenesc, pot cauza leziuni serioase sau chiar fatale. Cereți imediat ajutor medical dacă magneții sunt inhalați sau înghițiți.  

 

 


