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MINI-LABORATORUL DE APĂ 

6 experimente - APA ÎN TOATE STĂRILE EI - 8 ani + 
 

CONȚINUT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veți mai avea nevoie de: o foarfecă, un pahar, sare, mănuși de bucătărie, o lingură, câteva monede, apă, o cratiță, un congelator, 

un cuptor cu microunde, ajutorul unui adult. 

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

 

Teorie 
 
Apa este una dintre substanțele esențiale ale Pământului și formează un 

ciclu natural.  

Este invizibilă sub formă gazoasă în cer (1), apoi devine lichidă sub formă de 

ploaie (2).  Apa se întoarce la mare prin râuri și ape subterane (3). În cele 

din urmă, în ocean, apa se evaporă din cauza soarele (4) și devine gaz pe 

cer, din nou.  

Apa are o mulțime de proprietăți distractive, pe care le veți descoperi în 

această broșură. 

 

 

1. Recipient    5. Şnur 

2. Matriță pentru gheață   6. Foaie de Lotus 

3. Pahar din plastic   7. Pătrat de carton 

4. Pipetă     8. Foaie de hârtie lucioasă 
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1. Apa în toate stările 
 
Veţi avea nevoie de: 

 
1. Se toarnă apă caldă în matrița pentru gheață, care apoi se pune în congelator. 

Urmăriți ce se întâmplă la fiecare jumătate de oră. 
Apa se transformă în cuburi de gheață! 

 

2. Puneți hârtia lucioasă în congelator, timp de 20 de minute. 
 

3. Rugați un adult să încălzească apa într-o cratiță.  
Cand apa fierbe, puneți-vă mănușa de cuptor și țineți hârtia lucioasă la 20 cm 
deasupra cratiței. Picături fine se vor forma. 

 
Sub 0 ° C, apa lichidă se transformă în gheață. Acest proces se numește 
solidificare.  
Peste 100 ° C, apa lichidă devine gaz (abur). Aceasta se numește 
evaporare. 
În experiment, aburul se ridică și se transformă în lichid (picături), pe 
hârtie, în câteva secunde! Aceasta se numește condensare. 
 

2. Pescuitul cuburilor de gheață 
 
Veţi avea nevoie de: 
 
 

 
1. Turnați puțină apă rece în recipient, apoi puneți un cub de 

gheață în ea. 

 
2. Umeziți capătul șnurului și puneți-l pe cubul de gheață. 

 
3. Turnați o lingură de sare peste cubul de gheață, așteptați 30 de secunde, și apoi trageți 

ușor firul. 
 

Sarea are particularitatea de topire a apei solide (A).  
Cu toate acestea, moleculele de apă  reconstituie suprafața cubului de gheață, 
prinzând capătul firului.  
Din această cauză puteți apuca cubul de gheață fără probleme! 

 

3. Plutește sau se scufundă? 
 
Veţi avea nevoie de: 
 

 
1. Puneți puțină apă în recipient. Încercați să faceți ca moneda să plutească. Imposibil, nu? 
 
2. Puneți moneda în pahar, apoi scufundați paharul în recipient. Acum, moneda plutește! 
 
 
3. Adăugați mai multe monede până când paharul se scufundă.  
Câte monede ați fost în stare să adăugați? 
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Plutirea depinde de greutatea obiectului (A), dar și de volumului de apă pe 
care îl înlocuiește (B). 
Monedele sunt grele și înlocuiesc puțină apă, astfel încât acestea se 
scufundă. Într-un pahar, moneda este tot grea, dar a înlocuit mai multă apă, 
astfel încât poate pluti. 
Acesta este modul în care chiar și cele mai mari bărci pot pluti! 

 

 4. Picătura mare 
 
Veţi avea nevoie de: 

 
1. Cu ajutorul pipetei, lăsați încet să cadă picături de apă pe monedă. 
 
2. O «piele de apă» se va forma. 
Încercați să puneți cât mai multe picături pe monedă! 
 
 
Pielea de apă (A) este o suprafață minusculă, care separă apa lichidă (B) de aer (C). 
Aceasta se numește tensiune de suprafață. 
Atunci când puneți o picătură de apă pe o altă picătură de apă, moleculele de apă 
«se lipesc» împreună și formează un strat invizibil subțire pe suprafața monedei. 

 

 5. Floarea de lotus 
 
Veţi avea nevoie de: 

 
1. Rugați un adult să decupeze bucățile de hârtie în formă de floare. 
 
2. Pliați petalele peste ele. 
 
3. Turnați puțină apă într-un recipient mare. Puneți floarea pliată în el. 
Ce se întâmplă? 
 
 
Floarea se deschide încet. Nu e magie! 
Apa a pătruns în interiorul bucății de hârtie și a umezit petale de flori, care nu au 
atins apa.  
Aceasta se numește acțiune capilară. 

 

 6. Truc de magie 
 
Veţi avea nevoie de: 

 

 
1. Realizați acest experiment deasupra unei chiuvete. Umpleți paharul cu apă. 
Puneți bucata de carton deasupra paharului, ținându-l acolo cu mâna. 
 
 
2. Întoarceți paharul ușor. Apoi, luați mâna de pe carton. Cartonul e blocat pe pahar. 
 
3. Așezați o bucată de hârtie în partea de jos a paharului, apoi 
scufundați paharul, ținându-l drept, în recipientul umplut cu 
apă, timp de 10 secunde.  
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4. Scoateți paharul din apă, ținându-l drept: hârtia din interiorul paharului este uscată.  

 
Aerul este prezent fără să-l vedeți! 
Acesta are un efect pe care nu îl realizați. 
Nu e incredibil?! 

 

Chestionare: 
 
Răspundeți cu ADEVĂRAT sau FALS. 

 

Răspunsuri: 
 
1. FALS - Temperatura sa este de 2-3 ° C. Apa din ocean nu poate avea valoare sub zero, deoarece altfel apa ar fi solidă. 

2. ADEVĂRAT - Aisbergul B-15 a acoperit aproape 11 000 km² și a fost plutitor pe coasta Antarcticii. 

3. FALS - În 1912, Titanicul a lovit un aisberg care s-a scufundat în adâncurile Oceanului Atlantic. 

4. ADEVĂRAT - Aproape 1825 mm de apă a căzut în Cilaos în timpul furtunii tropicale Denise. 

5. FALS - Patinatorii de baltă au picioarele acoperite de păr, care apasă pe suprafața apei și le permite să plutească. 

6. ADEVĂRAT - Cascada Niagara are un debit de aproximativ 2700 m3 de apă pe secundă și un bazin olimpic are un volum de 

2500 m3. 

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 pot cauza diverse pericole. 

A se utiliza sub supravegherea unui adult! 
 

 

 

 

1. Apa de pe 
fundul 

oceanului 
poate ajunge 

la -110° C. 
 

 

2. În anul 

2000, un 

aisberg la fel 

de mare ca și 

Jamaica a 

plutit din 

Antarctica. 

 

3. Titanicul a 
fost un vapor 

care s-a 
scufundat în 

Oceanul 
Pacific, în 

1997.

 

4. În 1966, în Cilaos pe 
insula Réunion, în 24 

de ore a căzut mai 
multă ploaie decât a 
căzut în 3 ani la Paris.      

   
 

5. Patinatorii 
de baltă 

plutesc prin 
umflarea 

corpurile lor. 

 

6. Cascada 
Niagara ar 

putea umple 
67 de bazine 

olimpice, într-
un minut. 

 


