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ȘTIINȚA MAGIEI – 12 EXPERIMENTE 

12 experimente – 8 ani + 

 
CONȚINUT 

 
 

           
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În secțiunea “Aveți nevoie de:” accesoriile marcate cu asterix (*) sunt incluse în kit. 
 
 
 
 

1) 1 borcan cu capac 

2) 2 bile 

3) 1 turnichet 

4) 1 baghetă magică 

5) 1 cutie domino 

6) 6 piese domino 

7) 2 pahare colorate 

8) 1 pahar transparent 

9) 1 șervetel de hârtie 

 

 

10) 2 oglinzi 

11) 6 bile de polistiren 

12) 11 cărți de joc magice 

13) 1 tub de carton 

14) 1 poster 

15) 1 cutie violet 

16) 1 monedă 

17) 1 cub transparent 

18) 3 cărti foto 
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Experimentul 1 – Bila care dispare 

 
Aveți nevoie de: 

       
1. Plasați cele bile în borcan. 

 

2. Discret, rotiți clapeta de pe capac și păstrați-l în această poziție prin apăsarea pe butonului de pe partea exterioară. 
 

                                                                         
a. Cereți audienței să numere bilele și apoi spuneți-le că dupa o minune a magiei, una dintre bile va dispărea! 

b. Puneți capacul la loc, apăsați butonul și scuturați borcanul! Eliberați butonul: bila roșie a disparut! 

 

De ce a dispărut mingea? Mingea roșie și capacul borcanului sunt ambele magnetice. Bila este atrasă de capac și devine 

atașată de el. Apoi apăsați butonul “magic” care va atrage bila în spatele clapei, facând-o “invizibilă”. Este magic! 

 

 

Experimentul 2 – Turnichetul 

 
Aveți nevoie de: 

                                                         
 

1. Pe o suprafață netedă, rotiți turnichetul în sensul acelor de ceasornic. 

2. Rotiți bagheta magică deasupra turnichetului, în sensul invers acelor de ceasornic. Spuneți audienței că urmează să 

schimbați direcția de rotație a turnichetului! 

3. Iată! Turnichetul și-a schimbat direcția de rotație! 

4. Cereți unui voluntar să schimbe direcția de rotație a turnichetului, dar mai întai rotiți-l în sensul invers acelor de ceasornic. 

5. Dați bagheta voluntarului. Turnichetul nu-și va schimba direcția de rotație! 

 

                    
 

Cum se face? Partea stânga a turnichetului este mai grea decât partea dreaptă a sa. Deci, când învârți turnichetul în 

sensul acelor de ceasornic, partea stânga încetinește mișcarea, determinând pană la urmă schimbarea de rotație a 

turnichetului.  În direcția opusă, turnichetul se va învârti până se va opri, însă nu își va schimba sensul de rotaț ie! Magie! 
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Experimentul 3 – Dominoul 

 
Aveți nevoie de: 

                                                                  
 

1. Amestecaţi piesele de domino şi aşezaţi-le cu faţa în jos. 

2. Cereţi unui voluntar să aleagă o piesă de domino şi apoi plasaţi-o discret într-un compartiment secret al cutiei de domino. 

3. Fără a vă uita la piesa de domino, trageţi de clapetă pentru a închide compartimentul secret al cutiei . 

4. Plasaţi restul pieselor de domino în partea din faţă a cutiei. Piesele de domino trebuie aliniate altfel încât să se 

atingă cu acelaşi număr de puncte negre. 

5. Spuneţi audienţei că, cutia vă va arăta ce piesă de domino a fost aleasă! Apăsaţi clapeta şi apoi iată! Cele două fețe 

ale dominoului se potrivesc! 

               
Cum se face? Cele şase piese de domino fac un cerc atunci când tu le aliniezi, astfel încât să se atingă în zona cu acelaşi 

număr de puncte. Apoi, dacă muţi o piesă de domino,  când le aliniezi pe celelalte cinci rămase, finalul îţi va arăta excat 

numărul de puncte de pe dominoul care lipseşte! 

 

Experimentul 4 – Paharele magice 
 

Aveți nevoie de: 

                                                                   

1. Cereţi audienţei să vă spună culoarea paharelor. 

2. Cereţi unui adult să vă umple ambele pahare cu apă caldă. 

3. Împreună cu audienţa, observaţi cum se schimbă culoarea paharelor! Cum este oare posibil? 
 

                                                           
 

Cum este posibil? Paharele sunt făcute dintr-un material special numit plastic termocromic. Aceasta înseamnă că ele îşi 

schimbă culoarea în fucntie de temperatura apei. Odată ce se răcesc, vor reveni la culoarea iniţială. Acest tip de material 

se regăseşte în multe obiecte, cum ar fi touchscreen-urile telefoanelor mobile. Acest material face ca respectivele 

obiecte să fie greu de copiat 
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Experimentul 5 – Hârtia care nu se udă 
 

Aveți nevoie de: 

            
1. Mototoliţi şerveţelul şi plasaţi-l în pahar. Nu trebuie să iasă pe dinafară când întorci paharul.  

2. Umpleţi un castron trei sferturi cu apă. 

3. Întoarceţi paharul cu gura în jos şi apăsaţi-l în bolul cu apă. Ţineţi bine de el. 

4. Scoateţi paharul din bolul cu apă. 

5. Scoateţi şerveţelul şi arătaţi-l audienţei: este uscat!!! 

         
Cum se face? Când întorci paharul cu gura în jos în vasul cu apă, aerul înlocuieşte apa. Deci, când împingi paharul în jos 

în bolul cu apă, aerul este prins înăuntru şi împinge apa în jos. Apa nu poate astfel intra în pahar şi şerveţelul rămâne 

uscat. Dacă paharul este cât de puţin mişcat şi aerul va ieşi din pahar, atunci apa va uda şerveţelul şi experimental va fi 

compromis. 

 

Experimentul 6 – Oglinzile magice 
 

Aveți nevoie de: 

        

1. Cereţi unui adult să umple paharele cu apă caldă. 

2. Arătaţi audienţei cele două oglinzi, apoi plasaţi-le deasupra paharelor cu faţa oglinzii în jos, astfel încât voi veţi vedea  

poza magicianului. 

3. Rostiţi cuvintele magice şi spuneţi apoi audienţei că una dintra oglinzi se va aburi, în timp ce cealalata va rămâne 

perfect clară. Număraţi până la 30. 

4. Întoarceţi oglinzile şi iată! Una dintre oglinzi este încă clară! 

        
Cum este posibil? Oglinda albastră este normală; când aburul se ridică din pahar, el se lipeşte de particulele minuscule 

de praf de pe suprafaţa oglinzii, formând mici picături de apă. Pe de altă parte, oglinda albă are un film care împiedică 

condensarea. Astfel, în loc să se formeze picături de apă, aburul se dispersează! 
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Experimentul 7 – Apa magică 
 

Aveți nevoie de: 

 
 

1. Umpleţi paharul trei sferturi cu apă. Plasaţi bucata de carton peste pahar. 

2. Ţineţi cartonul şi întoarceţi paharul cu gura în jos. Prima dată când încercaţi aşa ceva, să o faceţi deasupra unei

chiuvete pentru a preveni un dezastru cu apa vărsată pe jos

3. Luaţi mâna şi priviţi! …cartonul stă încă lipit de gura paharului şi nicio picătură de apă nu curge…. Este magic! 

 

   
 

Cum se întâmplă? Când întoarceţi paharul, aerul aflat în interiorul paharului coboară şi creează presiune. Astfel, aerul 

aflat în interiorul paharului trage cartonul cu mare presiune, ceea ce ţine apa în pahar. Tensiunea realizată împiedică 

apa să se scurgă în afară paharului şi aerul să intre în pahar. Atenţie! Când cartonul se udă, trucul nu mai ţine! 

 

 

Experimentul 8 – Mișcarea magică a bilelor 
 

Aveți nevoie de: 

  
 

1. Frecaţi bagheta magică pe material. 

2. Plasaţi bilele de polistiren pe masă şi spuneţi audienţei că veţi face că acestea să fie atrase de baghetă magică. 

3. Mişcaţi bagheta magică deasupra bilelor şi iată! Acestea se vor lipi de baghetă magică! Este o magie! 

 
 

          
 

Cum se întâmplă? Trucul demonstrează principiul electricităţii statice, care este de fapt un dezechilibru între încărcarea 

pozitivă şi cea negativă. Când frecăm bagheta de o bucată de lână, încărcarea negativă din bucata de lână se transferă 

baghetei. Bilele de polistiren au încărcare pozitivă şi de accea vor fi atrase de baghetă! 
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Experimentul 9 – Telepatia 
 

Aveți nevoie de: 

        
 

1. Separați cele 10 cărţi cu poze lipsă şi cu background albastru. Cărţile fără poze lipsă şi cu background negru sunt cărţile 

principale ale trucului. 

2. Cereţi unui voluntar să îşi aleagă şi să ţină minte una dintre pozele de pe una dintre cărţile pincipale. 

3. Apoi cereţi voluntarului să vă dea două cărţi cu background albastru, care nu au poza aleasă pe ele. 

4. Luaţi aceste două cărţi în mână şi discret plasaţi-le peste cărţile principale 

5. Poza de pe cartea principală care va apărea este poza pe care a ales-o voluntarul! 
 

 
 

Cum se întâmplă? Pe fiecare carte cu fundal albastrau, cele două poze lipsă sunt întotdeauna una lângă alta, orizontal 

sau vertical. Deci, când pui două cărţi albastre una deasupra celeilalte, vei avea o singură casetă goală în loc de patru. 

Apoi, când le pui deasupra cărţilor principale, ai exact poza pe care a ales-o voluntarul! 

 

Experimentul 10 – Trucul cu tubul 
 

Aveți nevoie de: 

         

1. Plasaţi posterul pe masă, lăsându-l să atârne doar un pic. Plasaţi tubul în picioare peste poster. 

2. Ţineţi de capătul posterului şi apoi, cu fermitate şi rapid, trageţi posterul de pe masă. 

Încercaţi acest truc mai întâi doar voi, înainte să îl prezentaţi în fata audienţei . 

3. Tubul nu s-a clintit din locul lui; este o magie! 
 

 
 

Cum se întâmplă?  Acest truc demonstrează principiul inerţiei. Un obiect în repaus rămâne în repaus, cu excepția cazului 

în care acesta este acționat de o forță exterioară. Presiunea care se excercită se aplică numai la poster, în timp ce efectul 

de frecare pe tub, datorită mișcării posterului, este minim. Acesta este motivul pentru care tubul abia se mişcă de pe 

locul său. 
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Experimentul 11 – Moneda ascunsă 
 

Aveți nevoie de: 

     

1. Țineţi cutia cu partea deschisă îndreptată către audienţă. 

2. Răsuciţi bagheta magică deasupra monedei şi apoi plasaţi monedă în cutie 

3. Lăsaţi audienţa să se uite în interiorul cutiei; moneda a dispărut! 

4. Pentru a readuce moneda înapoi, apăsaţi discret clapeta din spatele cutiei 

   
Cum funcţionează? 

Cutia are o oglindă în interior, plasată astfel încât audienţa să creadă că poate vedea ce este în interiorul cutiei.  

Dar de fapt, când puneţi moneda în cutie, ea cade într-un  compartiment secret care se află în spatele oglinzii.  

Aceasta este aceeaşi tehnică pe care magicienii o folosesc atunci când realizează trucul cu tăiatul asistentelor cu fierăstrăul! 
 

Experimentul 12 – Cubul de cristal 
 

Aveți nevoie de: 

         
1. Luaţi cartea cu jumătate de floare şi îndoiţi-o la mijloc. 

2. Plasaţi cubul deasupra cărţii. 

3. Cereţi unui voluntar să se uite în interiorul cubului din stânga. Poza a dispărut! 

4. Apoi cereţi voluntarului să se uite din partea dreaptă. Poza este întreagă! 

5. Acelaşi lucru se întâmplă cu cartea cu fluturele, dar la cartea cu magicianul…. 
 

   
Cum funcţionează? Cubul joacă feste! Acest cub magic reflectă desenul de pe o latură pe latura perpendiculară.  

Când priveşti dintr-o parte, vei vedea poza exact aşa cum este pe carte. Dar când priveşti poza dintr-un unghi, atunci  

vezi două laturi perpendiculare ale cubului, deci vei vedea poza şi reflexia sa: jumătate de fluture şi reflexia sa fac un 

fluture întreg, jumătate de floare şi reflexia sa fac o floare întreagă…dar micuţul magician? Deoarece el este deja întreg, 

veți vedea doi băieţei! 
 

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. 

 

 


