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MICROSCOP 

15 experimente – 8 ani + 

 
CONȚINUT 

 
 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 1 microscop cu picior metalic 

 a - ocular 

 b - mâner de adjustare 

 c - bază 

 d - iluminare 

 e - stand cu prindere pentru lamele 

 f - lentile 

2) 1 container 

3) 2 sticle 

4) 1 lupă 

5) 1 amestecător 

6) 1 pensetă 

7) 2 lamele specimen 

8) 6 lamele 

9) 12 benzi 

10) 12 etichete 
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Instalarea bateriilor 
 

Necesită 2 baterii LR06 (AA), care nu sunt incluse. Bateriile trebuie schimbate de un adult. Bateriile sunt clasificate ca 
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) şi ar trebui aruncate în siguranţă, când nu mai sunt necesare. 
Consultaţi diagrama pentru a şti cum se procedează. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie încărcate niciodată. Bateriile 
reîncărcabile trebuie scoase din jucărie înainte de a fi reîncărcate şi reîncărcarea acestora trebuie supervizată de un 
adult. Nu amestecaţi baterii alkaline, standard (zinc carbon) sau reîncărcabile (nichel cadmiu). Nu amestecaţi bateriile 
noi cu unele folosite. Trebuie folosite doar baterii de acelaşi tip cu cel recomandat sau unul similar. Bateriile trebuie 
introduse conform polarizării (vizionaţi diagrama). Atunci când stocaţi jucăria pe o perioadă lungă de timp sau dacă 
bateriile sunt consumate, scoateţi-le din jucărie. Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate. 
 
Reglarea iluminării microscopului 

 
Lumina indirectă 
 
Acesta este modul cel mai uşor de pregătire, deoarece vă permite folosirea iluminării deja 
prezente pe microscop. Tipul acesta de iluminare vă permite să analizaţi doar materiale 
transparente, sau care lasă măcar un pic de lumină să treacă. 
 
Lumina directă 
 
Acest mod de iluminare foloseşte o lampă de birou pentru a lumina de deasupra 
materialele opace - cele prin care nu trece deloc lumină. 
 

Pregătirea lamelelor 
 

 

Montajul temporar vă permite să analizaţi ceva rapid, de îndată ce aţi 

pregătit lamelele. Pentru un astfel de montaj, aveţi nevoie de lamele, 

pensetă şi de amestecător. Aşezaţi obiectul pe care doriţi să-l observaţi pe 

lamelă şi apoi fixaţi totul cu o lamelă acoperitoare. 

 
Montajele permanente pot fi păstrate timp de câteva zile. Folosiţi acul 
pentru a aşeza o picătură de apă pe lamelă, apoi aşezaţi obiectul dorit. 
Deasupra, plasaţi o lamelă acoperitoare. Aceasta va întinde picătura şi totul 
va fi pregătit. În continuare, pe marginea lamelei puteţi pune o etichetă pe 
care să scrieţi data şi tipul obiectului cercetat. 
 

Să-i dăm drumul! 
 

Primii paşi sunt uşori: 
 

1. Porniţi lumina, apoi aşezaţi lamela albastră intitulată “Plantele” pe stand. 
Pentru început, este bine să folosiţi mostra de ceapă. Folosiţi lentila 150x 
(cea mai puţin puternică). 
2. Folosind roata, coborâţi lentila cât mai jos posibil şi uitaţi-vă prin ocular. Ar 
trebui să vedeţi un semn înceţoşat. 
3. În timp ce vă uitaţi prin ocular, ridicaţi uşor lentila, folosind roata. Lentilele 
vor focusa treptat şi veţi începe să vedeţi detaliile firelor de bumbac. 
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1. Frunza 
 

Rupeți o frunză verde aspectuoasă. Aşezaţi bucata de frunză pe partea plată 
şi folosiţi lumina directă pentru a o observa. 
O frunză este o structură simplă. Partea de jos se numeşte pețiol (1) şi este o 
continuare a tulpinii. Venele (2) sunt ca un schelet al frunzei. Foaia (3), este 
ţesutul frunzei. Fiecare latură a foii are două tipuri de celule ce îndeplinesc 
două funcţii diferite. Pe exterior găsim cloroplaste destinate capturării 
luminii, iar pe interior sunt stomate, care se ocupă cu absorbţia dioxidului de 
carbon în timpul zilei şi a oxigenului în timpul nopţii. 
 

2. Bulbul de ceapă 
 

Bulbul de ceapă este fascinant de observat, acesta este porţiunea care creşte 
sub nivelul solului. Folosiţi iluminarea indirectă. 
Ceea ce puteţi vedea sunt celulele plantei (1). Acestea sunt foarte mari şi 
uşor de văzut pe epiderma cepei. Celula constă în nucleu (2), care este 
centrul său vital, şi o vacuolă (3), care este plină de lichid. Aceste două 
elemente sunt scufundate într-un material numit citoplasmă (4). Celulele 
sunt protejate de o membrană (5) şi sunt separate de celelalte celule prin 
intermediul peretelui celular (6). 
 

3. Bananele şi amidonul 
 

Pentru prepararea lamelei aveţi nevoie de o banană necoaptă. Rupeți o 
bucată şi plasaţi-o pe lamelă. Uitaţi-vă folosind iluminarea directă. 
Puteţi vedea nuclee (1) şi membrane (2), dar celulele nu sunt la fel de bine 
organizate ca în straturile cepei. Ceea ce este surprinzător la banane este că 
puteţi vedea grăunțele de amidon (3) peste tot. Ele sunt depozitele de 
mâncare ale celulelor. Pe măsură ce banana se coace, moleculele mari de 
amidon se transformă în molecule mai mici de zahăr, motiv pentru care 
bananele mai coapte sunt mai dulci decât cele necoapte. 

 

4. Creanga de pin 
 

Pinul este vărul bradului - sunt conifere care în timpul iernii nu-şi pierd 
frunzele, numite ace. Lamela furnizată conţine o secţiune transversală a unei 
crenguţe de pin. 
În scoarţa crenguţei, centrul este protejat de straturi de phellem (1) şi de 
floem (2). Cambiumul (3) este un inel subţire care separă scoarţa de lemn. 
Cercurile din lemn se numesc xylem (4). În lemn se găsesc două tipuri de 
celule. Fiind foarte dense şi apropiate, celulele de vară (5) sunt închise la 
culoare, în timp ce celulele de primăvară (6) sunt mai deschise deoarece sunt 
mult mai distanţate. În fiecare an, crengile adaugă un inel de creştere şi 
aceasta creşte înspre exterior. 
În mijlocul secţiunii puteţi observa măduva (7). 

 

5. Ciupercile 
 

Cumpăraţi o ciupercă Champignon de la magazin şi cereți unui adult să taie 
o bucată mică de pe partea inferioară a capacului. Apoi, întindeţi bucata pe 
lamelă cu multă grijă şi delicateţe. 
În partea inferioară a capacului, care se numeşte hymenium (1), ciupercile 
produc miliarde de celule sau spori (2). Sporii sunt echivalentul seminţelor 
plantelor. Ciupercile eliberează sute de spori în fiecare secundă, fiecare din 
aceştia putând creşte într-o nouă ciupercă. Sporii sunt trimişi în jos către 
pământ prin branhii (3), aflate sub capacul ciupercii. 

 

 

 

 

 



4 
 

6. Celulele din gura voastră 
 
Frecaţi uşor pe interiorul obrazului un beţişor de urechi pentru a 
obţine o mostră din saliva dumneavoastră. Puneţi un pic din mostră pe 
o lamelă şi apoi acoperiţi-o cu o lamelă acoperitoare pentru a o 
aplatiza. Setaţi mărirea la 400x şi folosiţi iluminarea microscopului. 
Majoritatea celulelor din mostră sunt moarte, dar încă păstrează 
structura de celulă animală vie, care este foarte asemănătoare cu cea 
a celulelor vegetale: un nucleu (1), sau centru al vieţii, îmbăiat în 
citoplasmă (2). În interiorul citoplasmei sunt depozite de mâncare prea 
mici pentru a fi văzute chiar şi cu acest microscop, dar ele hrănesc 
celulele permiţându-le să trăiască. Protecţia celulelor este asigurată de 
o membrană (3). Celulele animale diferă de cele vegetale prin faptul că 
nu au o formă regulată şi pot fi de felurite dimensiuni. 

 

7. Părul 
 
Folosind penseta, smulgeţi-vă un fir de păr din cap şi plasaţi-l pe o 
lamelă, prinzându-l pe ambele părţi cu bandă adezivă. Analizaţi-l mai 
întâi folosind lumina microscopului, iar mai apoi prin iluminare directă. 
Mostra de păr conţine doar partea care creşte înafara corpului, numită 
ax (1), care este de fapt partea moartă a firului. Alcătuit din sute de 
celule turtite, părul uman are o structură solzoasă, fiind alcătuit 
dintr-o substanţă numită keratină. Partea vie a firului de păr se 
situează în interiorul pielii şi se numeşte rădăcină (3). Părul creşte din 
rădăcini. 

 
 

8. Unghiile 
 
Folosiţi un cleşte pentru unghii ca să îndepărtaţi un mic fragment de 

unghie. Spălaţi-l şi analizaţi-i partea transparentă la mărire mică. 

Unghiile cresc dintr-o matrice a unghiei, situată sub piele. Partea 

superioară creşte liber - se numeşte marginea liberă (1). Partea care 

separă unghia de marginea liberă se numeşte banda onychodermală 

(2). Asemenea părului, unghiile sunt alcătuite din keratină (3) şi au 

aceeaşi structură solzoasă. 

 
 

9. Penele de pasăre 
 
Penajul unei păsări este alcătuit din pene, care îi permit atât să zboare 

cât şi să fie protejată de frig. Puteţi analiza o pană pe lamelă. 

Axul central este format din calamusul fin şi gol pe interior (1) şi 

scapusul umplut cu keratină (2). Barbele (3) sunt ataşate de ax şi sunt 

împărţite în mii de minuscule barbule (4) care sunt împletite şi au un 

mic cârlig la capăt, cu scopul unei ancorări ferme, întărind astfel 

penele şi nelăsând vântul să treacă. 
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10. Aripile insectelor 
 
Descoperiţi cum funcţionează aripile de insecte. Lamela mostră 

furnizată prezintă trei tipuri diferite de aripi de insectă: libelulă, 

muscă şi albină. 

Aripile unei insecte constau într-o reţea de vene (1). Cele şase vene 

principale sunt extensii ale venelor din abdomenul insectei. Rebordul 

costal este vena cea mai de sus a aripii, în timp ce celelalte vene se 

întâlnesc şi se divizează pentru a da structura aripii de insectă. 

Această formă rigidă de aripă este ceea ce face posibil ca insectele să 

zboare. 

 
 

11. Zahărul din alimente 
 
Veţi pregăti două lamele. Puneţi nişte zahăr pudră pe prima şi nişte 
praf de ciocolată instant pe a doua. Observaţi-le folosind o mărire 
mică. 
Uitându-vă prin microscop, alături de bucăţile maronii puteţi distinge 
mici bucăţi transparente - acestea sunt grăunțele de zahăr. 
Aproximativ 65% din ciocolata instant este de fapt zahăr. Aceste 
grăunțe sunt grăunțe de zaharoză, care este acelaşi tip de zahăr cu 
cel pudră sau cuburi, pe care oamenii îl folosesc la cafea şi ceai. 

 
 

12. Bacteriile din iaurt 
 
Iaurtul este o mâncare impresionantă pentru că este plină de 
bacterii. Luaţi un iaurt simplu din frigider, puneţi un pic pe o lamelă 
şi acoperiti-o cu una acoperitoare. Pentru început observaţi mostra 
la mărire medie, iar apoi la mărire ridicată. 
Iaurtul se obţine combinând lapte cu două bacterii: streptococul 
thermophilius (1) şi lactobacillus bulgaricus (2). Bacteriile - care nu 
sunt dăunătoare omului - cauzează fermentaţia laptelui. 
Streptococul thermophilius este o bacterie sferică şi este unită cu 
altele într-un lanţ care arată ca un lănţişor cu perle. Lactobacillus 
bulgaricus este un bacil care are mai degrabă forma unei graunțe de 
orez. 

 
 

13. Ţesăturile 
 
Lamela eşantion furnizată conţine un pic de bumbac. Pregătiţi o a 
doua lamelă cu o mică bucată dintr-o pereche veche de colanţi de 
culoarea pielii. Analizaţi la mărire redusă. 
Bumbacul este un material natural format din fibrele plantei de 
bumbac. Ceea ce puteţi observa pe prima lamelă este fibra de 
bumbac. Pentru a face haine, aceste fibre trebuie ţesute împreună. 
Colanţii, pe de altă parte, sunt formaţi dintr-un material sintetic 
numit poliamidă - de asemenea, aceste fibre trebuie ţesute între ele. 
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14. Ziarele şi procesul de printare în patru culori 
 
Pentru acest experiment aveţi nevoie de o bucată de ziar. Veţi putea 
observa două lucruri: fibra ziarului şi imaginile printate color. Folosiţi o 
mărire mică şi lumina microscopului. 
Ziarul este format din celuloză şi fibre de lemn care au fost storcite şi 
aplatizate. Ziarul la care vă uitaţi este de o calitate inferioară şi fibrele 
sunt mai mari şi mai grosolane. Imaginile din ziar sunt printate 
folosind procesul de printare în patru culori: mai întâi se printează 
culoarea negră, apoi turcoazul, apoi purpuriul şi în final culoarea 
galbenă. Din această cauză, când analizaţi o imagine printată la 
microscop, culorile se observă ca fiind alcătuite dintr-o mixtură a celor 
3 culori primare. 

 

15.Praful 
 
Găsiţi nişte praf pe o piesă înaltă de mobilier, adunaţi-l cu o bucată de 

bandă adezivă pe care o veţi pune pe o lamelă. 

Praful nu este un material individual, ci este mai degrabă un amestec 

al "deşeurilor" organice de prin casă. De exemplu, praful conţine 

deseori păr sau celule ale pielii (1). Se pot întâlni şi fibre (2), care 

provin de la haine sau chiar insecte moarte. 

 
 
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!       

Sunt necesare 2 baterii LR06 (AA) 
- acestea nu sunt incluse in 

pachet.

Bateriile sunt clasificate ca WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) şi ar trebui aruncate în 

siguranţă când nu mai sunt necesare.

 

 

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. 

 

 


