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MINI-LABORATORUL SPAȚIAL 

6 experimente EXPLOREAZĂ GALAXIA - 8 ani + 
 

CONȚINUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Veți mai avea nevoie de: vopsea, pensulă, lipici, un bol, o cârpă, o foarfecă, un marker, apă, lanternă, pungă de plastic. 

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

 
Teorie 
 
Timp de mii de ani, oamenii au fost fascinați de cerul înstelat.  

Încă din cele mai vechi timpuri, astronomii au înregistrat primele constelații (1). 

În 1609 inventarea telescopului (2) a permis oamenilor să observe de mai îndeaproape planetele. 

În secolul 20, sondele spațiale și telescoapele au lărgit marginea galaxiei și omul a fost capabil să 

pună piciorul pe lună (3). 

Și asta nu e tot... 

 

1. 5 bile    6. Fișă cu sistemul solar 

2. Lupă    7. Fișă de bază mobilă 

3. Magnet    8. Harta celestă 

4. Băț    9. Fișă cu Rachete 

5. Şnur 
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1. Ziua și noaptea 
 

 
Veţi avea nevoie de: 

 
 

1. Rugați un adult să străpungă mingea cu un băț din lemn. 
Marcați mingea cu markerul: acolo vă aflați pe Pământ. 

 
2. Puneți bila în fața lanternei și rotiți-o ușor spre aceasta.  

Rotiți bila în sensul invers acelor de ceasornic. 
Aceasta corespunde unui soare de vară.  
 

3. Acum mutați bila în jurul lanternei, în timp ce continuați să o rotiți în jurul axei sale. 
Stând pe de altă parte: lanterna va aprinde locația pentru mai puțin timp. 
Aceasta corespunde unui soare de iarnă.  
 

 

Pământul efectuează o mişcare de rotaţie în jurul axei sale, de la apus (vest) la 
răsărit (est), în timp de aproximativ 24 de ore. Acesta este motivul pentru care 
avem și zi și noapte. Pământul se învârte în jurul Soarelui în 365 de zile. Ziua și 
noaptea se urmează reciproc, dar depinde de anotimp cât timp durează fiecare. 
Ziua și noaptea sunt egale numai în timpul echinocțiilor de primăvara și toamnă. 

 
2. Fazele lunii 
 
 

Veţi avea nevoie de: 
 
 

 
1. Într-o cameră întunecată, puneți bilele într-un cerc și rugați un adult să îndrepte 

lanterna spre ele. Veți oserva că lanterna nu poate să lumineze toată suprafața 
bilelor.  

 
2. Puteți reproduce fazele lunii, pictând bilele cu vopsea neagră.  

 
Luna orbitează complet în jurul Pământului la fiecare 28 de zile.  

 
Luna este mereu aprinsă de către Soare în același mod, care, văzută de pe Pământ, conferă fazele lunii: 
 

 luna nouă (1) 

 semiluna în creștere (2) 

 ultimul pătrar (3) 

 luna în creștere (4) 

 luna plină (5) 

 luna în creștere (6) 

 primul pătrar (7) 

 semiluna în creștere (8) 

 luna nouă (9)  
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3. Sistemul solar 
 
Veţi avea nevoie de: 

 
1. Tăiați șnurul în 9 bucăți de lungime egală. Puneți o bucată de șnur prin 

fiecare orificiu, apoi legați-o în loc. Rugați un adult să vă ajute, dacă 
aveți nevoie. 
 

2. Acesta este Soarele și cele 8 planete.  
Puneți o bucată de sfoară prin fiecare gaură și apoi legați-o în loc. 
Numele planetelor este scris pe fiecare cerc și pe bază. 
 

3. Rugați un adult să agațe baza cu planetele, de tavan.  
 

Sistemul nostru solar este format dintr-o stea centrală, Soarele, și 8 planete. Mercur, Venus, Pământ și Marte sunt solide 
(de asemenea, numite terestre), ceea ce înseamnă că puteți sta pe ele. Jupiter și Saturn sunt giganți de gaz. Uranus si 
Neptun sunt giganți de gheață, unde temperatura este de aproximativ -200 ° C. 
 

4. Constelațiile 
 
Veţi avea nevoie de: 

 
1. Tăiați cu grijă harta celestă, urmărind liniile roșii. 

 
2. Îndoiți de-a lungul liniilor verzi și galbene, apoi lipiți capetele împreună, urmărind literele. 

 
3. Rugați un adult să facă găuri pe stele, tăiați baza cubului și introduceți o 

lampă, pentru a crea un planetariu. 
 

 
 

Acest planetariu arată cerul înstelat. Cea mai înaltă secțiune, cu Polaris în centru, 
este vizibilă numai în emisfera nordică.  
Anumite constelații sunt foarte ușor de observat: Carul Mare sau Marele Urs (Ursa 
Major), Cassiopeia, care are forma unui W, și Cepheus, care arată ca o casă mică. 

 

5. Racheta 
 
Veţi avea nevoie de: 

 
1. Conectați cele două părți ale rachetei, apoi stabilizați-o prin atașarea 

stadiilor intermediare, așa cum se arată în diagramă. 
 

2. Racheta Dumneavoastră este gata. 
 

 
 

Racheta Dumneavoastră este ca Ariane 5, rachetă utilizată de către Agenția 

Spațială Europeană pentru lansarea satelițiilor. 

Aceasta are 2 relee de detonare, un motor central și mai multe planuri, care 

sunt detașate atunci când este necesar, pentru a reduce greutatea și pentru 

a elibera satelitul în spațiu. 
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6. Meteoriții 
 
Veţi avea nevoie de: 

 
1. Puneți magnetul într-o pungă de plastic.  

 
2. Amplasați bolul afară, pentru câteva zile, pe timp de ploaie. 

 
3. Cand bolul este plin filtrați apa, utilizând cârpa ca și un filtru. 

Puneți magnetul peste petele negre și colectați particulele magnetizate. 

                                  
Particulele extra-terestre sunt atrase de magnet, deoarece acestea sunt 
realizate din fier și nichel.Ele sunt foarte mici (au mai puțin de 2 mm). 
Acest praf meteorit nu este nimic în comparație cu meteoriții descoperiți. 
Cercetătorii călătoresc în jurul lumii, în special în deșert, unde găsesc 
meteoriți de până la câteva zeci de kilograme greutate! 

 

Chestionare: 
 

Răspundeți cu ADEVĂRAT sau FALS. 
 

1. Stația Spațială Internațională este mai mică decât un teren de tenis. 
2. Începând cu anul 1969, aproape 200 de oameni au pășit pe Lună. 
3. GPS-ul funcționează folosind sateliți, care orbitează în jurul Pământului. 
4. O nebuloasă se formeaza atunci cand explodează o stea. 
5. Craterul Barringer este cel mai mare din lume. 
6. La Polul Nord, în timpul verii, soarele nu apune. 

 

Răspunsuri: 
 

1. FALS - Aceasta are 109 m, mai mult decât un teren de fotbal. 

2. FALS - Neil Armstrong a fost prima persoană care a ajuns pe Lună. În total, doar 12 persoane au pus piciorul pe 
solul lunar. 

3. ADEVĂRAT - În jur de 30 de sateliți americani te ajută să știi unde te poziționezi. 

4. ADEVĂRAT - În anul 1054, astronomii chinezi au observat explozia unei stele, care apoi a rezultat în Nebuloasa 
Crabului. 

5. FALS - Chiar dacă în diametru măsoară 1.2 km, acest crater impresionant este mult mai mic decât craterul 
Vredefort din Africa de Sud, care are diametru de 300 km. 

6. ADEVĂRAT - Între 19 martie și 24 septembrie soarele nu apune. În timpul iernii, soarele nu răsare deloc. 
 

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.  

 

 


