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Introducere

Știința în 5 minute conține peste 100 de experimente rapide și simple 

care vă pot ajuta să descoperiți minunile științei, de la modul în care 

funcționează rachetele până la ce anume provoacă fulgerele. Efectuarea 

fi ecărei activităţi durează mai puțin de zece minute. Cât de curând, veți 

putea să vă cufundați într-o sumedenie de subiecte interesante.

CUM ESTE ORGANIZATĂ ACEASTĂ CARTE

Ştiinţa în 5 minute este împărțită în secțiuni în funcție de tematică. 

Fiecare experiment răspunde la o anumită întrebare legată de știință 

și include o listă de materiale de care aveți nevoie, pașii de urmat și o 

explicație în legătură cu ce anume demonstrează acel experiment. Nu 

e nevoie să cumpărați materiale speciale, însă s-ar putea să fi e nevoie 

de o tură pe la bibliotecă pentru a afl a informații suplimentare despre 

subiectul pe care vreţi să-l abordaţi.

TRUCURI PENTRU EFECTUAREA EXPERIMENTELOR

Încercați să fi ți foarte atenți când faceți experimentele. Aceste trucuri 

vă vor ajuta.

Fiți pregătiți. Citiți cu atenţie informaţiile despre fi ecare experiment 

înainte de a vă apuca de el. Pregătiți-vă toate materialele necesare 

pentru efectuarea lui și așezați-le în ordinea în care le veți folosi. Știința 

poate să facă mizerie, așa că e bine să fi ți îmbrăcați cu niște haine mai 

vechi atunci când efectuaţi experimentele. Asigurați-vă că aveți sufi cient 

spațiu de desfășurare și că acesta e bine aerisit. Acoperiți cu hârtie de 

ziar suprafețele pe care s-ar putea vărsa lichide.

Fiți exacți. Când efectuați experimentele, urmați îndeaproape instruc-

țiunile și notați rezultatele. Încercați să repetați fi ecare experiment. Faptul 

de a-l repeta asigură acuratețea rezultatelor.

Fiți creativi. După încheierea unui experiment desfăşurat con-

form instrucțiunilor, încercați să vă gândiți la modalităţi de a modifi ca EDITURA P
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experimentul respectiv. Vedeți ce rezultate obțineți în urma experimen-

tului modifi cat. Înainte de a face o modifi care, întrebați un adult dacă 

schimbările voastre sunt potrivite.

Fiți precauți. Rugați un adult să vă asiste și să vă supravegheze 

atunci când folosiți obiecte ascuțite. Materialele trebuie folosite în sco-

pul pentru care au fost recomandate. Lucrați cu atenție.

Fiți curați. Păstrați curățenia la locul în care efectuați experimentul. 

Folosiți instrumente curate și spălați-le după fi ecare folosire. Puneți 

materialele la loc după ce le-ați spălat.
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DEASUPRA AERULUI
Poate aerul să ridice obiecte grele?

MATERIALE
  o pungă de plastic   o carte

PROCEDURĂ
1.  Așezați punga pe masă.

2.  Puneți cartea peste pungă.

3.  Orientaţi punga în aşa fel încât gura ei să se afl e în afara mesei. Cartea nu 

trebuie să se găsească şi ea în exteriorul mesei.

4.  Ridicați puțin punga și sufl ați puternic prin deschizătura ei. Ce se întâmplă cu 

cartea?

EXPLICAȚIE
Când ați sufl at în pungă, cartea s-a ridicat de 

pe masă. Surplusul de molecule de aer pe care l-ați introdus în pungă a 

făcut-o să se umfl e și să ridice cartea. Ați sufl at aer în pungă tot așa cum 

se pompează aerul în cauciucuri. Presiunea aerului este atât de puternică, 

încât cantități mari pot să ridice camioane grele.
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