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Introducere
“Mi s-a spus și am uitat, am văzut și am înțeles, am făcut și am învățat !”
Confucius
Experimentarea şi observarea nemijlocită a realităţii constituie cei doi stâlpi de susţinere
ai unei metodologii active în predarea ştiinţelor. Ştiinţele, ca disciplină de învăţământ vizează
observarea şi perceperea lumii în întregul său, cu componentele, procesele şi fenomenele
caracteristice, ca şi învăţarea prin înţelegere şi aplicare. Prin intermediul acestui obiect
preşcolarul trece din lumea poveştilor în lumea faptelor reale şi a lucrurilor concrete, începe să
cunoască mediul în care trăieşte şi procesele din jurul său.
Lumea fascinantă a naturii va fi descoperită de copil numai dacă acestuia i se vor pregăti
scenarii de învăţare prin descoperire şi experimentare. De aceea, demersul didactic trebuie
deplasat de la „ce se învaţă” la „de ce se învaţă”. Procesul de predare a disciplinei Ştiinţe are la
bază experimentul, atât ca metodă de investigaţie ştiinţifică, cât şi ca metodă de învăţare.
Experimentul ca metodă de învățare
Lucrările experimentale specifice activităţii didactice constau în observarea, verificarea
şi/sau măsurarea unor mărimi caracteristice unor fenomene provocate sau nu, şi dirijate într-o
măsură mai mare sau mai mică. Ele sunt specifice Ştiinţelor Naturale pentru care reprezintă o
metodă de învăţare şi au un pronunţat caracter activ-participativ stârnind, în primul rând,
curiozitatea elevilor în timpul desfăşurării experimentului de către profesor, apoi implicarea, prin
propriile lor acţiuni, la realizarea acestuia.
Experimentul este definit de către psihologi „ca un procedeu de cercetare în ştiinţă, care
constă în provocarea intenţionată a unor fenomene în condiţiile cele mai propice pentru studierea
lor şi a legilor care le guvernează; observaţie provocată; experienţă.” Încă de la sfârşitul secolului
al XIX-lea experţii în teoriile învăţării considerau experimentul şi observarea nemijlocită a
realităţii ca fiind baza învăţării Ştiinţelor Naturale.
Conceput în corelaţie cu principiile didacticii moderne, experimentul de laborator
urmează treptele ierarhice ale învăţării, conducând elevul de la observarea unor fenomene fizice
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sau chimice pe baza demonstraţiei la observarea fenomenelor prin activitatea proprie (faza
formării operaţiilor concrete), apoi la verificarea şi aplicarea în practică a acestora (faza
operaţiilor formale) când se cristalizează structura formală a intelectului şi în continuare, la
interpretarea fenomenelor observate care corespunde fazei celei mai înalte dintre treptele
ierarhice ale dezvoltării (faza operaţiilor sintetice).
Potrivit lui Ioan Cerghit, experimentul este definit ca: “o observaţie provocată, o acţiune
de căutare, de încercare, de găsire de dovezi, de legităţi, este o provocare intenţionată, în condiţii
determinate (instalaţii, dispozitive, materiale corespunzătoare, variaţie şi modificare a
parametrilor etc.), a unui fenomen, în scopul observării comportamentului lui, al încercării
raporturilor de cauzalitate, al descoperirii esenţei acestuia (adică a legităţilor care-l guvernează),
al verificării unor ipoteze “. Totodată el consideră experimentul ca o metodă activă care „are mai
multă forţă de convingere decât orice altă metodă şi, deci, posibilităţi sporite de înrâurire asupra
formării concepţiei ştiinţifice despre natură la elevi”.
Metoda experimentală are mai multă forţă de convingere decât oricare altă metodă şi, în
acest fel, posibilităţi sporite asupra formării concepţiei ştiinţifice la copii. Dirijându-i pe copii să
observe lumea înconjurătoare, să mânuiască materialul biologic şi să interpreteze ştiinţific
fenomenele naturii, îi învăţăm să cunoască natura, s-o preţuiască şi s-o ocrotească. Preşcolarii
învaţă şi înţeleg cel mai bine ştiinţele naturii prin experiment şi investigaţie. Chiar dacă învăţarea
prin experiment consumă mai mult timp, s-a demonstrat ştiinţific faptul că gradul de retenţie al
informaţiei creşte până la 80-85% în cazul experimentului desfăşurat de copil comparativ cu doar
5-10% în cazul expunerii educatoarei.
Pornind de la premisa conform căreia „copilul se dezvoltă prin exerciţiile pe care le face
şi nu prin acelea care se fac în faţa lui” (Marc Gabaude), activităţile de învăţare din orele de
ştiinţe, în mod deosebit, antrenează copiii în acţiuni de observare, în experimentarea unor lucrări
practice pe măsura posibilităţilor lor. Acestea determină copiii să desfăşoare o muncă creatoare,
formându-le tehnici de investigare a realităţii înconjurătoare: urmărirea fenomenelor naturii
specifice fiecărui anotimp, observarea creşterii plantelor şi animalelor, influenţa factorilor de
mediu asupra acestora, etc. Integrarea experimentului în activităţile de învăţare solicită atitudine
activă şi de independenţă a copiilor, determinându-i să lucreze efectiv cu simţurile, cu mâinile şi
cu gândirea. Contactul direct cu natura contribuie la dezvoltarea spiritului de observaţie, suscită
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curiozitatea, stimulează imaginaţia creatoare a copilului, dezvoltând în acelaşi timp operaţiile
gândirii ( analiza, sinteza, abstractizarea, generalizarea).
Învăţarea prin experiment ocupă un loc tot mai mare în cadrul activităţilor la clasă şi tinde
să devină una din principalele surse de obţinere a noilor cunoştinţe în cadrul lecţiilor. Cu cât
activităţile experimentale vor ocupa o pondere cât mai mare în ansamblul activităţilor la clasă, cu
atât mai mult experimentul va căpăta greutate în sistemul metodelor didactice, iar elevul va
participa activ la însuşi procesul de învăţare.

Tipuri de experimente
Experimentele pot fi clasificate după mai multe criterii precum: locul în ierarhia învăţării,
gradul de participare a elevilor, capacitatea umană şi de locul de învăţare în lecţii.
a) După scopul pe care îl au în lecţie, experimentele se pot clasifica în:
•

experimente pentru stimularea interesului faţă de noile informaţii, a motivaţiei pentru
învăţare (se află în momentul de introducere în lecţie);

•

experimente pentru învăţarea noilor informaţii, aprofundarea sau extinderea lor (în lecţia
propriu-zisă)- experimentele demonstrative – pregătite de profesor înainte de oră şi apoi
prezentate clasei în vederea demonstrării, explicării, confirmării unor adevăruri;

•

experimente pentru fixarea cunoştinţelor (se introduc pe parcursul lecţiei în momentele
de feed-back sau de recapitulare) experimente pentru evaluare;

•

experiment cu caracter de descoperire experiment demonstrativ/ ilustrativ;

•

experiment de formare/ dezvoltare a abilităților;

•

experiment de stimulare/ dezvoltare a relațiilor interumane;

•

experiment de evaluare a capacității de experimentare sau de aplicare în practică a
cunoștințelor teoretice si practice;

b) După durata desfăşurării există:
•

experimente imediate a căror desfăşurare nu necesită mult timp (experimentul începe, se
desfăşoară şi se încheie în cadrul orei de curs);

•

experimente de durată a căror desfăşurare se întinde pe parcursul unei perioade mai lungi
de timp (ex. influenţa factorilor de mediu asupra plantelor – realizarea lui necesită o
observare a modificărilor pe parcursul câtorva săptămâni) şi care necesită notarea într-o
fişă de observaţie a modificărilor produse de-a lungul întregii perioade.
8

c) Din punct de vedere al participării sau al implicării elevilor în efectuarea experimentului,
acestea se pot desfăşura:
•

demonstrativ– experimentul este efectuat de către profesor, iar elevii asistă la desfăşurarea
sa;

•

pe grupe de 2-3 elevi– experimentul se produce într-un timp scurt, sarcinile fiind împărţite
pentru a se asigura astfel participarea tuturor elevilor, chiar dacă activitatea lor s-ar
desfăşura pe diferite planuri (unii fac experimentul, alţii desenează, alţii scriu observaţiile
etc.);

•

individual– elevii sunt antrenaţi în mod egal, lucrează concomitent cu profesorul, sau
fiecare elev lucrează independent;

•

frontal (forma combinată)– experimentul este efectuat de fiecare dintre elevi, în acelaşi
timp şi în acelaşi ritm, pe aceeaşi temă, sub îndrumarea directă a profesorului; necesită
aparatură pentru fiecare elev, dar are un efect instructiv sporit.

d) După posibilitatea repetării experimentului:
•

experimente irepetabile;

•

experimente repetabile (se repetă la anumite intervale de timp, pe parcursul unui an
școlar)

e) După locul de desfășurare a experimentului:
•

experimentul de laborator (desfășurat in școală);

•

experiment în natură (desfășurat în afara școlii);

•

experiment desfășurat în institute de cercetare, în ferme zootehnice, în spitale etc.

f) După natura experimentelor:
•

experimente calitative (evidențiaza relații de tip cauză- efect, interrelații calitative și
explică desfășurarea unor fenomene și condiționarea lor);

•

experimente cantitative (evidențiază relații cantitative între mărimi si includ măsurarea
unor parametri, efectuarea de calcule, stabilirea de relații matematice etc.).

g) După rezultatul lor:
•

experimente pozitive (evidențiază existența unor interrelatii calitative sau cantitative);

•

experimente negative (evidențiaza absența unor interrelatii calitative sau cantitative).

h) După locul în ierarhia învățării:
•

experimente reproductive;
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•

experimente productiv- creative si de cercetare;

i) După tipul de cunoștințe vizate a fi dobândite în experiment:
•

experimente pentru dezvoltarea unor cunoștințe procedurale (reguli, proceduri, tehnici);

•

experimente pentru dezvoltarea unor cunoștințe declarative (concepte, clasificări,
ierarhii).

j) După planul în care se desfășoară:
•

experimente directe – efectuate în plan material;

•

experimente mentale – efectuate în plan mental;

•

experimente în plan virtual.

k) După tehnica de experimentare:
•

experiment bazat pe efectuarea de experiențe – activități practice efectuate cu aparatură și
instrumente;

•

experiment bazat pe aplicarea tehnicii efectuării de preparate microscopice și observarea
microscopică a acestora experiment bazat pe tehnica disecției

•

experiment bazat pe simularea unei experiente cu ajutorul computerului

•

experiment bazat pe observare macroscopică, pe analiza, compararea, cercetarea,
determinarea științifică cu determinatorul;

•

experiment bazat pe tehnici de investigare a ecosistemelor;

•

experiment bazat pe observații cu lupa;

•

experiment bazat pe analiza genetică;

Experimentul didactic se clasifică în funcție de obiectivul urmărit ( după Cerghit):
•

Experimentul demonstrativ, pregătit de profesor înaintea lecţiei şi apoi prezentat clasei în
vederea demonstrării, explicării, confirmării, precizării sau verificării unor adevăruri cu
ajutorul experienţelor şi al explicaţiilor care le însoţesc;

•

Experimentul de aplicare utilizat în vederea verificării posibilităţilor pe care le au elevii,
de aplicare în practică a unor teze teoretice însuşite;

•

Experimentul destinat formării abilităţilor motrice de mânuire a aparatelor de laborator, a
substanţelor, a instrumentelor de măsurare.
Experimentul, efectuat de către elevi asupra fenomenului lumii vii, în mod independent

sau frontal, pe baza materialului distribuit sub îndrumarea direct a învăţătorului, permite formarea
unor reprezentări clare şi precise despre plantele şi animalele studiate. Astfel, elevii vor putea for10

mula ipoteze, pe baza modalităţilor concrete, ipoteze pe care să le poată verifica în vederea
înţelegerii unor concepte, procese şi interrelaţii, pe care să le înregistreze şi să le interpreteze.

Metodologia experimentului didactic
Dupa cum arata M.E. Dulama (2008), experimentul didactic presupune parcurgerea a 4 etape:
1) Pregatirea experimentului de către profesor înainte de lecție:
•

stabilirea obiectivelor operaționale;

•

documentarea;

•

proiectarea experimentului;

•

pregatirea aparatelor, instrumentelor și ustensilelor necesare;

•

efectuarea experimentului pentru asigurarea reușitei;

•

elaborarea fișelor de activitate experimentală pentru fiecare elev sau grup;

•

stabilirea probelor de evaluare prin care se verifică dacă obiectivele experimentului au
fost atinse;
2) Pregatirea experimentului de către profesor cu elevii în lecție:

•

organizarea elevilor;

•

prezentarea obiectivelor urmărite si argumentarea importanței experimentului pentru ca
elevii să participe conștient la propria lor formare prezentarea aparatelor, instrumentelor
și ustensilelor necesare;

•

prezentarea fișelor de activitate experimentală și a modului de completare;
3) Efectuarea experimentului:

•

prezentarea unei probleme, a unei situații problemă, a unui fenomen sau a unui proces;

•

formularea unei intrebări cauzale (Din ce cauză s-a produs acest fenomen sau proces?);

•

observarea și analizarea unor fapte generice reale sau reproduse (faptul generic este o
descriere, un exemplu, o schiță etc., care reprezintă una sau mai multe din trăsăturile
esențiale ale noțiunii de format sau elemente ale sferei noțiunii);

•

elaborarea ipotezei/ipotezelor;

•

proiectarea etapelor experimentului, a modului de lucru și precizarea condițiilor didactice
și tehnice efectuarea experimentului;

•

colectarea de date și notarea rezultatelor;

•

prelucrarea datelor experimentale;
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•

confirmarea sau infirmarea ipotezei;
4) Valorificarea experimentului:

•

prezentarea rezultatelor;

•

discutarea rezultatelor;

•

validarea rezultatelor cercetării – se realizează prin aplicarea acestora în practică;

Valoarea formativă a experimentului
Competențele generale vizate de metoda experimentului
Experimentul dezvoltă preşcolarilor spiritul de observare, investigare, capacitatea de a
înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi de interpretare a datelor experimentale,
stimulează interesul faţă de cunoaştere. Educatorul dirijează executarea unor acţiuni de către
preșcolari, în scopul asigurării unui suport concret-senzorial, care va facilita cunoaşterea unor
aspecte ale realităţii. Copiii sunt astfel puşi în faţa realităţii, să studieze pe viu, să fie în contact
direct cu realitatea sau cu substitutele acesteia, fiind determinaţi, în acest mod, să înveţe prin
descoperire.
“Învăţarea prin descoperire este metoda didactică în care cadrul didactic concepe şi
organizează activitatea astfel încât să faciliteze elevului descoperirea prin efort propriu a
cunoştinţelor, explicaţiilor, prin parcurgerea identică sau diferită a drumului descoperirii
iniţiale a adevărului.” (Ion Jinga)
Competențele specifice metodei, angajează un ansamblu de capacităţi complementare
care vizează :
➢ formularea şi verificarea ipotezelor ştiinţifice;
➢ elaborarea definiţiilor operaţionale;
➢ aplicarea organizată a cunoştiinţelor ştiinţifice în contexte didactice de tip frontal,
individual, de grup.
Experimentul oferă marele avantaj că permite propunătorului să intervină activ în
cunoaştere. Folosind experimentul, omul reproduce artificial procesele sau fenomenele naturale
pe care vrea să le cerceteze, ne mai fiind obligat să aştepte ca acestea să se producă în mod
natural.
Învăţarea pe cale experimentală constituie nu numai o sursă de informare direct, ci şi o
modalitate de dezvoltare a spiritului de observaţie, de investigaţie, de gândire cauzală; ea
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dezvoltă la elevi obiectivitatea, rigoarea, perseverenţa, ordinea, disciplina, creativitatea. Copiii
sunt mult mai curioși decât adulții, iar acest lucru este un bun prilej pentru a lansa o provocare în
descoperirea tainelor științei, în satisfacerea curiozităților, a nevoilor de învățare și în formarea
unei atitudini active față de mediul înconjurător. Curiozitatea lor poate contribui la o observare
eficientă a tuturor fenomenelor, a realității înconjurătoare. Cu puțin ajutor, copiii pot observa
lucruri pe care un adult le poate ignora.
Spiritul de observație, curiozitatea, dorința de a cunoaște sunt doar câteva dintre condițiile
care stau la baza învățării prin folosirea experimentului. Experimentul poate crea stări emoționale
favorabile, îi poate determina pe copii să-și folosească experiențele dobândite în urma realizării
experimentelor și în alte activități ulterioare. Experimentul este un mod sigur de înțelegere a
realității și un exercițiu de observare eficientă iar pentru copii este un miracol care îi ajută să
înțeleagă mai bine lumea în care trăiesc. Experimentele, prin modalitatea de funcționare sau
datorită rezultatului, crează bună dispoziție în rândul copiilor, trezesc suspansul, crează o
atmosferă degajată și îl captivează pe micul om de știință datorită magiei produse. Se crede, de
multe ori, că aceste experimente sunt trucuri sau scamatorii care funcționează datorită faptului că
se bazează pe principii științifice.
În ccea ce privește învățământul preșcolar experimentul științific este des utilizat în
activitățile de cunoaștere a mediului. Această metodă se poate folosi în momentul de introducere
al activității, pentru stimularea interesului copiilor față de noile informații, pe parcursul lecției,
pentru aprofundarea cunoștințelor sau pentru asigurarea feedbackului activității.
Copilul a început să pună în practică experimente științifice de la o vârstă foarte fragedă,
într-o formă rudimentară, odată cu primele sale tentative de a cunoaște lumea din jur. Astfel,
începând cu vârsta de 8 luni, copilul a înțeles că orice fenomen produce reacții, după ce a
observat că obiectele cad pe podea atunci când le scapă din mână. Imediat ce a înțeles acest act
fizic, și-a dat seama că poate condiționa o acțiune, prin propriile fapte: dacă nu aruncă un obiect,
acesta va rămâne în mâinile sale.
Iată de ce copiii se dezvoltă intelectual prin intermediul ipotezelor și al testării validității
acestora (dacă plâng, știu că vor primi atenție), mai exact făcând apel în mod inconștient la
principiile pe care se bazează toate experimentele științifice, de la cele mai simple, până la cele
mai complexe.
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La vârsta preșcolară, copilul are deja o viziune generală despre modul în care
interacționează materia universală, așadar este pregătit să aprofundeze cunoștințele sale în arii
restrânse, pentru o descifrare progresivă a vieții pe Pământ.
Prin folosirea experimentului învățarea devine mai temeinică, copilul participă activ la
învățare, observă, formulează întrebări, multe întrebări, găsește singur unele răspunsuri. De
asemenea, spiritul de investigație se formează și se dezvoltă, copiii dobândesc capacitatea de a
formula ipoteze, de a le verifica. Prin realizarea unui experiment, copilul își însușește unele
abilități practice, își dezvoltă gândirea logică, creativitatea.
Descifrarea tainelor științei prin experimente științifice contribuie la dezvoltarea
capacității de învățare la preșcolari, precum și la dezvoltarea lor mentală optimă. Micile încercări
de a înțelege cum funcționează elementele mediului înconjurător hrănesc interesul și curiozitatea
copiilor de a cunoaște, precum și spiritul lor competitiv în descoperirea de lucruri noi,
revoluționare.
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Nu voi mai picta!

de Karen Beaumont

Într-o zi mama m-a surprins pictând:
•

pe podea;

•

pe tavan;

•

pe pereţi;

•

pe perdele;

•

pe uşă.

Atunci am auzit-o pe mama ţipând, cum niciodată nu am mai auzit-o.....
“-Nu vei mai picta niciodată!”
Nu voi mai picta niciodată, nicodată,
Nu voi mai picta niciodată.
Aceasta este ceea ce am spus...dar, nu se poate ca eu să nu mai pictez niciodată.

Aşa că, am luat puţin roşu şi... ...mi-am pictat CAPUL!
Acum, nu voi mai picta niciodată.
Aaa, chiar aşa?

O să-mi pictez... GÂTUL!
Acum, nu voi mai picta niciodată.

BURTA!
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Acum, nu voi mai picta niciodată.
Dar, nu are nici un farmec dacă nu imi pictez şi ...
BRAŢUL!
Acum, nu voi mai picta niciodată!
Nu voi mai picta niciodată, niciodată,
Nu voi mai picta niciodată.

Dar, nu pot rezista dacă nu imi pictez şi ...

PALMA!
Acum, nu voi mai picta niciodată.

Apoi, am văzut puţin negru, aşa că, mi-am pictat ...

SPATELE!
Acum, nu voi mai picta niciodată.

PICIORUL!
Acum, nu voi mai picta niciodată.
Totuşi, nu sunt complet până nu îmi pictez ...
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Laba piciorului!
Acum, nu voi mai picta niciodată.
Nu voi mai picta niciodată, niciodată,
Nu voi mai picta niciodată.
Dar, eu nu sunt aşa, o să-mi pictez ...
-Poftim?!

-Nu te voi certa, pentru că, nu mai există vopsea!
Aşa că, nu vei mai picta!
O picătură de albastru – aici!
Un strop de roşu – acolo!
O pată murdară de verde – peste tot!
(Nu-i spuneţi mamei! ...)

Un copil creativ îşi umple lumea de culoare şi oferă un nou sens “artei proaste”, acela de fină
expresie a personalităţii sale!
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1.Bule de aer

Vârsta: 3 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop:Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre aer și cum acționează acesta în interiorul unui
lichid.
Mijloace și materiale necesare:
•

Pahare plastic

•

Paie plastic

•

Apa

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru un copil de 3 ani posibilitatea de a percepe aerul ca pe un corp gazos este o
provocare. O activitate plăcută prin care copiii sesizează prezența aerului, este de a sufla într-un
pai care se află în paharul cu apa, observând bulele care se ridică.
Ce au învățat copiii?
Copiii au sesizat că aerul e mai ușor ca apa.
Aerul e folosit de oameni pentru respirație.
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2.Căutătorii de aer

Vârsta:3 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre existența aerului peste tot. Stârnirea dorinţei
copiilor de a se juca de-a „oamenii de ştiinţă'';
Mijloace și materiale necesare:
•

Pahar transparent

•

Apa

•

Pământ

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Intr-un pahar transparent cu apă preșcolarii vor pune un bulgare de pământ. Privind
paharul vor observa că din pământ ies bule mici de aer, care se ridică la suprafață.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că există aer și în pământ. Aerul este mai ușor decât apa.
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3. Pământ si apă

Vârsta:3 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre obținerea apei potabile; Dezvoltare spiritului de
observare, investigare, a capacităţii de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Flacoane de plastic cu capac (0,5 l)

•

Pământ

•

Apa

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru a înțelege mai bine modul de obținere a apei potabile în stațiile de tratare copiii vor
putea experimenta la scară redusă un procedeu folosit de acestea: decantarea.
Preșcolarii vor pune în flaconul cu apa pământ, apoi vor agita compoziția. Vor observa ca
apa nu mai este curată. Așază flaconul pe măsuță și privesc fără să-l mai atingă. Încet particulele
de pământ se depun pe fundul flaconului și apa devine din ce în ce mai limpede.
Ce au învățat copiii?
Particulele de pământ amestecate cu apa în timp se separă.
Pământul este mai greu decât apa.
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4. Gheața si apa

Vârsta: 3 ani
Număr de copii participanți: 6 copii
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații referitoare la topirea gheții
determinată de temperatura apei.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un bol cu apă rece

•

Un bol cu apă caldă

•

Cuburi de gheață

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Se pregătesc bolurile cu apă. Copiii vor testa temperatura apei prin introducerea mâinii în
aceasta, dar și temperatura cuburilor de gheață. Se adaugă simultan câte un cub de gheată în
fiecare bol cu apă. Se observă că în bolul cu apă caldă, cubul de gheață se topește mai repede
transformându-se în apă.
Ce au învățat copiii?
Gheța se topește în contact cu apa, la o temperatură mai mare de 0 grade. Apa caldă
topește gheața mai repede decât apa rece. Se poate aduce în discuție topirea zăpezii la apariția
soarelui primăvara, care transformă zăpada (apa înghețată) în apă.
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5. Apa si fasolea
Vârsta:3 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Imbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la efectele apei asupra plantelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Borcan transparent

•

Apa

•

Boabe de fasole

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Copiii vor pune în borcan apa și boabele de fasole. După câteva ore vor observa că
aspectul boabelor se schimbă, coaja lucioasă căpătând asperități. In ziua următoare vor vedea că
boabele sunt mai mari, și încep să se desfacă. In zilele următoare boabele devin tot mai moi, se
zdrobesc la atingere, iar apa capătă un miros tot mai neplăcut.
Ce au învățat copiii?
Apa putrezește plantele.
Acest proces emana un miros neplăcut
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6. Zăpada artificială

Vârsta: 3 ani
Număr de copii participanți: 6-7 copii
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații referitoare la absorbția apei,
determinată de unele substanțe.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un scutec pentru beleluși

•

Un bol

•

Un pahar cu apă (250ml)

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Se taie scutecul, apoi se scot biluțele albe din acesta și se așează în bol. Peste acestea se
toarnă un sfert din paharul de apă. După câteva minute se poate observa că biluțele au absorbit
toată apa, mărindu-și volumul; acestea se aseamănă cu zăpada. Se mai adaugă o cantitate de apă;
biluțele fiind foarte absorbante își vor mări volumul din nou, făcând posibilă dispariția apei din
nou. Zăpada este gata!
Ce au învățat copiii?
Scutecele pentru copii, au în interiorul lor niște biluțe absorbante care pătrează hainele
bebelușilor curate. Copiii se pot face zăpadă artificială în orice anotimp.
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7. Curcubeul de bomboane

Vârsta: 3 ani
Număr de copii participanți: 7 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor cu informaţii referitoare la fenomenul de
dizolvare.
Mijloace și materiale necesare:
Materiale necesare:
•

Bomboane

•

Apă caldă

•

Farfurii

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Provocarea de azi este de a dizolva bomboane de Skitles astfel încât să obţinem un
cucurbeu. Aşezăm bomboanele în farfurie, în formă rotundă, apoi turnăm apă călduţă peste ele
până le acoperim. Aşteptăm, 3-5 minute, observând ce se întâmplă.
Ce au învățat copiii?
Prin intermediul acestui experiment copiii au descoperit faptul că anumite substanţe
solide (bomboane) se dizolvă în contact cu alte substanţe lichide (apă).
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8. Laptele magic
Vârsta: 3 ani
Număr de copii participanți: 7 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor cu informaţii referitoare la reacţiile chimice dintre
două sau mai multe substanţe.
Mijloace și materiale necesare:
•

Lapte

•

Săpun lichid

•

Beţişoare de urechi

•

Recipient transparent

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Umpleţi recipientul transparent cu lapte.
2. Adăugaţi cel puţin câte doua picături din fiecare culoare de colorant alimentar.
3. Deplasaţi cu generozitate capătul unui beţişor de urechi în săpun lichid, apoi
introduceţi-l în lapte, lângă o picătură de culoare şi observaţi ce se întâmplă.
Ce au învățat copiii?
Moleculele de săpun sunt atrase de moleculele de grăsimi din lapte. Imediat ce introduceţi
săpunul în amestecul de lapte colorat, moleculele se învârt în jur, în încercarea de a se lega una de
cealaltă. Acesta este un bun exemplu de funcţionare a detergenţilor, moleculele lor avănd două
capete: un capăt este atras de uleiuri, iar celălalt de apă. Un capăt al moleculelor de detergent
atrage uleiurile şi murdăria din vase, haine etc. şi, pe măsura ce acestea se lipesc una de cealaltă,
sparg uleiul şi murdăria în bucăţi mai mici, uşor de îndepărtat.
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9. Explorarea culorilor

Vârsta: 3 ani
Număr de copii participanți: 7 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor cu informaţii referitoare la reacţiile chimice dintre
două sau mai multe substanţe.
Mijloace și materiale necesare:
•

Tava

•

Bicarbonat de sodiu

•

Oţet

•

Pipete

•

Eprubete

•

Acuarele lichide/colorant alimentar

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
•

Umpleţi tava cu bicarbonat de sodiu.

•

Umpleţi eprubetele cu oţet, adăugţi colorant în oţet astfel încât să obţineţi cât mai multe
culori.

•

Utilizaţi pipeta pentru a pune picaturi de oţet colorat în tava cu bicarbonat. Urmăriţi ce se
întâmplă.

•

Odată ce tava a fost complet colorată, ne oprim şi admirăm creaţiile finale, apoi o să le
citesc copiilor un fragment din I Ain’t Gonna Paint No More! (Nu voi mai vopsi)de
Karen Beaumont.

Ce au învățat copiii?
Bicarbonatul în contact cu oțetul formează o reacție, în urma căreia se eliberează dioxid
de carbon. Acesta este un bun exemplu pentru a explica cum cresc prajiturile. Dioxidul de
carbon este un gaz care formează bule în interiorul aluatului și îl face să crească. De aceea, la
temperaturi ridicate prăjiturile cresc dacă au în compoziție bicarbonat sau praf de copt. Totuși,
reacția pe care am tocmai am văzut-o este una prea mică pentru a crește un aluat.
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10. Dansul popcornului

Vârsta:3 ani
Număr de copii participanți: 6 participanţi
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor cu informaţii referitoare la punerea în mişcare a
unor obiecte fără a folosi o energie electrică.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un borcan de 800 ml

•

Un praf de copt

•

600 ml apă

•

Colorant alimentar

•

10,15 floricele de porumb

•

Oţet alimentar

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Umple un borcan de sticlă trei sferturi cu apă şi adaugă 2 linguri de praf de copt.
Completează magica poțiune cu o picatură de colorant alimentar şi 10-15 floricele de porumb.
Ultimul pas este să adaugi caţiva stropi de oţet alimentar, acţiune care va determina popcornul să
se mişte singur în aproximativ 2 minute.
Ce au învățat copiii?
La vârsta preşcolara, copilul are deja o viziune generală despre modul în care
interacţionează materia universală, aşadar este pregătit să aprofundeze cunoştinţele sale în arii
restranse, pentru o deşcifrare progresivă a vieţii pe pământ. Experimentul arată cum nu avem
nevoie de energie electric pentru a mişca lucruri.
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11. Mini oceanul

Vârsta: 3 ani
Număr de copii participanți: 6 preşcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor cu informaţii referitoare la amestecul dintre două
lichide diferite ca şi substanţă.
Mijloace și materiale necesare:
•

Sticlă de plastic de un litru

•

750 ml apă

•

Colorant alimentar albastru

•

Ulei de gătit

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Umple o sticlă de plastic de 1 litru cu apă, aproximativ trei sferturi. Adaugă colorant
alimentar albastru şi puţin ulei pentru gătit, apoi înşurubează bine capacul sticlei şi arată-i
curiosului tău cum uleiul nu se dizolvă niciodată în apă, dispersându-se în mici bule cu aspect
diferit faţă de lichidului albastru.
Ce au învățat copiii?
Prin experimentul nostru am arătat preşcolarilor că nu se dizolvă niciodată în apă,
dispersându-se în mici bule.
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12. Stafidele dansatoare

Vârsta: 3 ani
Număr de copii participanți: 6 preşcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor cu informaţii referitoare la reacţia dioxidul de
carbon asupra stafidelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Bautură răcoritoare carbogazoasă puternic acidulată

•

Un pahar transparent

•

4,5 stafide

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Se toarnă o bautură răcoritoare carbogazoasă puternic acidulată într-un pahar transparent
şi presară 4 - 5 stafide proaspete pe suprafaţa acestuia. Arată-i copilului tău cum bulele formate
de dioxidul de carbon reuşesc să facă stafidele să sară de jos în sus, de parcă ar dansa.
Stafidele au o masă mai densă decat lichidul băuturii, de aceea se vor scufunda iniţial. Atunci
când bulele dioxidului de carbon se lipesc de suprafaţa stafidelor, fructele sunt propulsate la
suprafaţă, unde balonaşele acidulate se sparg, iar stafidele plonjează din nou pe fundul paharului.
Procesul continuă până la eliminarea întregii cantităţi de acid din suc.
Ce au învățat copiii?
Acest experiment i-a ajutat pe copii să înţelegă că aerul nu rămâne în apă şi se lipeşte de
suprafaţa stafidelor, iar fructele sunt propulsate la suprafaţă.

29

13. Trei straturi de lichid

Vârsta: 3- 4 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații referitoare la densitatea lichidelor
(ulei, alcool, suc)
Mijloace și materiale necesare:
•

Borcan

•

Suc colorat

•

Ulei

•

Alcool

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se toarnă sucul în borcan.
2. Se adaugă ușor uleiul vegetal de-a lungul pereților.
3. Se adaugă alcoolul și se toarnă-l ușor pe ulei.
4. Lichidele se vor separa unul peste altul în trei straturi.
Ce au învățat copiii?
Aceste substanțe au densități diferite: substanța mai puțin densă se ridică deasupra celui
mai dens. Pentru a face experimentul mai strălucit, puteți colora lichidele.
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14. Frunze colorate
Vârsta: 3-4 ani
Număr de copii participanți: Individual/ 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la modul de viață al
plantelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Pahare transparente

•

Colorant alimentar

•

Apă

•

Salată chinezească

crierea experimentului și a modului de lucru:
Paharul transparent se va umple cu apă (aproximativ 3 părți), apoi se adaugă frunza de
salată și colorantul alimentar, după care paharele se așează la lumină. În câteva ore, frunzele de
salată chinezească vor începe să capete culoarea colorantului alimentar dizolvat în apă.
Ce au învățat copiii?
Plantele absorb apa prin tulpină, apoi aceasta se evaporă prin frunze.
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15. Mierea aliment sănătos

Vârsta: 3-4 ani
Număr de copii participanți: 18 preșcolari
Scop: Familiarizarea preșcolarilor cu unele substanțe folosite de noi, modul în care acestea se
dizolvă sau nu, în contact cu alte lichide; Dezvoltare spiritului de observare, investigare, a
capacităţii de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare şi interpretare a datelor
experimentului;
Mijloace și materiale necesare:
•

Miere

•

Apă caldă

•

Apă rece

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Într-un recipient de plastic am pus apă caldă și apoi am adaugat miere dupa care am
amestecat.Copiii au observat că în apa caldă mierea s-a topit, apoi au adăugat în apa rece o
linguriță de miere observând că mierea nu s-a topit deloc și s-a ridicat la suprafață.
Ce au învățat copiii?
Copiii și-au dat seama de reacțiile celor două alimente. Mierea se omogenizează doar în
contact cu apa caldă. În apa rece, mierea își păstrează forma.
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16. Absorbţia apei

Vârsta: 3– 4 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Experimentarea modului de absorbţie al apei în funcţie de diferite materiale; Stimularea
curiozităţii copilului şi a interesului pentru a realiza experimente.
Mijloace şi materiale necesare:
•

Cuburi de zahăr

•

Farfurie

•

Apă

•

Colorant alimentar

•

Folie de plastic

•

Șerveţel de hârtie

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Se adaugă câteva picături de colorant alimentar în apă. Câteva cuburi de zahăr se pun unul
peste altul formând o stivă mică. Într-una din stive se pune un şerveţel de hârtie între cuburi, întruna folie de plastic şi într-una nimic. Se toarnă apă colorată în farfurie. Apa colorată se
deplasează în sus în stiva de cuburi şi, în cele din urmă, acestea se răstoarnă.
Adăugarea unor şerveţel de hârtie sau a foliei de plastic opreşte apa să ajungă la cuburile
de sus? Care stivă cade mai întâi?
Ce au învăţat copiii?
Apa este absorbită de cuburile de zahăr, culoarea ridicându-se prin cuburi.
Hârtia a absorbit apa uşor şi o lasă să ajungă la cuburile de mai sus.
Folia opreşte apa pentru un timp, dar în cele din urmă stiva cade.
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17. Nivelul apei – congelare

Vârsta: 3- 4 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştiinţelor copiilor referitoare la modificarea nivelelui apei în urma
procesului de congelare prin transformarea apei din stare lichidă în stare solidă.
Mijloace și materiale necesare:
•

Flacon de plastic transparent

•

Apă

•

Marker

•

Congelator.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se umple flaconul de plastic transparent cu apă până la jumătate.
2. Cu ajutorul unui marker se trasează nivelul apei (orizontal sau vertical).
3. Se introduce flaconul în congelator şi se lasă până a doua zi să îngheţe complet.
4. Se observă că nivelul apei a crescut verificând nivelul marcat anterior.
Ce au învățat copiii?
În urma experimentului copiii au învăţat că gheaţa ocupă mai mult spaţiu decât apa. Pe
măsură ce apa îngheaţă se extinde şi are nevoie de mai mult spaţiu. Atunci când gheaţa se topeşte,
revine la cantitatea anterioară.
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18. Desenul care plutește
Vârsta: 3-4 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la densitatea apei și a
uleiului, la faptul că acestea nu se omogenizează.
Mijloace și materiale necesare:
•

Farfurie porțela/sticlă

•

Marker Whiteboard

•

Apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pe farfuria de porțelan uscată sau pe sticlă se desenează cu maker-ul pentru tabla
magnetică (whiteboard). După ce am finalizat desenul, se pune încet apă în farfurie. Desenul va
începe să plutească.
Ce au învățat copiii?
Marker-ul pentru tabla magnetic conține ulei, iar apa și uleiul nu se omogenizează, astfel
că desenul va pluti deasupra apei.
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19. Mai mult pământ, mai multă apă
Vârsta: 3- 4 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Identificarea prin intermediul culorilor, a suprafeţelor de apă şi pământ de pe globul
pământesc.
Mijloace şi materiale necesare:
•

Glob pământesc (minge gonflabilă)

•

Hârtie

•

Instrumente de scris

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Explicaţi copiilor că această activitate va răspunde la întrebarea: „Planeta noastră Pământ
are mai mult pământ sau mai multă apă?” Aruncaţi globul pământesc (mingea gonflabilă) către
un copil, încurajându-l să-l prindă cu ambele mâini, cu toate degetele răsfirate. După ce îl prinde,
cereţi copilului să privească unde sunt aşezate degetele mari: pe uscat sau pe apă?
Lăsaţi copilul să arunce globul înapoi la un alt copil. Observaţi, de fiecare dată, unde sunt
aşezate degetele mari. Concepeţi un tabel pentru dvs. şi copiii dvs. După fiecare aruncare, notaţi
unde este aşezat fiecare deget, marcând în tabel cu „A” pentru apă şi „P” pentru pământ în funcţie
de ceea ce se întâmplă (sau culoarea „albastru” pentru apă şi „maro” pentru pământ).
Continuaţi să aruncaţi globul de la un copil la altul, pentru aproximativ 6-10 aruncări. Nu
uitaţi să vă scrieţi rezultatele! Când aţi terminat să aruncaţi globul şi să vă înregistraţi rezultatele,
aruncaţi o privire asupra tabelului şi descrieţi ceea ce vedeţi. Care răspuns este mai frecvent:
pământul sau apa? De unde ştiţi?
Ce au învăţat copiii?
Planeta Pământ conţine mai multă apă decât pământ. Apa reprezintă aproximativ 71% din
planeta noastră.
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20. Baloane jucăușe

Vârsta: 3- 4 ani
Număr de copii participanți: 18 preșcolari
Scop: Familiarizarea preșcolarilor cu modalitatea de formare a balonelor de săpun; dezvoltarea
imaginației și creativității, a spiritului de investigație și a capacității de înțelegere a unor
fenomene.
Mijloace și materiale necesare:
•

Apă cu sapun

•

Sârma plușată.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Într-un recipient de plastic am pus apă și soluție de spălat vase. Apoi copiii și-au
confecționat singuri din sârma plușată un bețisor pe care să îl folosească la suflatul baloanelor.
Am ieșit cu întreaga grupă în curtea grădiniței si am suflat ușor, rezultând numeroase baloane
colorate . Copiii au fost foarte fericiți.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat ca dacă adăugăm în apă săpun, sau șampon , sau lichid de vase se fac
clăbuci. Iar dacă suflăm încet rezultă baloane mari sau mici tare jucăușe.
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21. Paharul zburător
Vârsta: 3- 4 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Observarea faptului că aerul sub presiune mare poate muta obiecte; Formarea deprinderii
de a manipula obiecte cu ajutorul aerului; Acţionarea conform instrucţiunilor pentru a efectua
corect experimentul.
Mijloace şi materiale necesare:
•

Pahare goale (hârtie, plastic sau polistiren)

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
1. Plasaţi un pahar în interiorul altui pahar şi aşezaţi paharele pe o suprafaţă plană sau
ţineţi-le în mână.
2. Folosindu-vă respiraţia, suflaţi uşor între marginile paharelor pe care le ţineţi cu mâna
şi observaţi cum paharul se ridică încet.
3. Repetaţi de câte ori este necesar. Prin folosirea respiraţiei, suflaţi paharul, cu mai multă
forţă de data aceasta şi vedeţi cum acesta zboară sus şi departe.
4. Comparaţi efectele diferitelor concentraţii ale împingerii asupra mişcării cupei.
Ce au învăţat copiii?
Aerul pe care îl suflaţi înconjoară marginile paharelor şi scade presiunea aerului între
pahare. În interiorul paharului de jos, aerul este la aceeaşi presiune ca înainte, care este mai mare
decât presiunea redusă de la marginile paharelor. Acest aer de presiune mai mare forţează paharul
în sus şi îl împinge din celălalt pahar.
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22. Culorile

Vârsta: 4 ani
Număr de copii participanți: 4- 8 preșcolari
Scop: Insușirea cunoștințelor privind efectul filtrelor de culori asupra culorilor naturale ale
obiectelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Filtre de culori diferite (perdele colorate);

•

Lanterna cu lumina alba;

•

Obiecte colorate (fructe, legume, rechizite, etc.)

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Așezăm pe o masă un măr, o pară și un kiwi, apoi le luminăm direct cu lanterna. Vom
observa culorile naturale ale fructelor. În continuare așezăm în fața luminii filtre de culori
diferite, fructele vor fi percepute ca având altă culoare decât cea naturală.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat faptul că mediul înconjurător are mare importanță în aprecierea culorii.
Dacă într-o încăpere când este soare tragem perdele colorate, vom observa că obiectele din
încăpere au alte nuanțe față de culorile naturale. Alt exemplu este acela că la cinematograf dacă
în sala de proiecție pătrunde lumina proiecția nu va mai fi clară, nu va mai avea același contrast
față de momentul cănd în sală era întuneric.
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23. Plutirea corpurilor în apă

Vârsta: 4 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la densitate, apă sărată,
apă dulce.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un ou proaspăt

•

Un pahar transparent, mai înalt

•

Apă

•

Sare

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Umpleți un pahar cu apă cu apă de la robinet și puneți un ou. Acesta se va scufunda.
2. Umpleți un pahar cu apă și turnați sare (cam o lingură cu vârf). Amestecați bine. Puneți
un ou înăuntru. Acesta va pluti.
3. Umpleți un pahar cu apă până la jumătate. Adăugați cam una-două linguri de sare.
Amestecați bine, bine, astfel încât să aveți o soluție concentrată, cât mai sărată. Turnați
încet și cu grijă apă de la robinet (e și mai bine dacă este caldă) peste apa sărată din
paharul umplut pe jumătate. Este nevoie de puțină atenție, pentru a nu amesteca apele.
Coborâți încet oul în apă și priviți. Acesta nu se va scufunda, nici nu va pluti, ci va
rămâne ”suspendat” în vas, la limita dintre apa sărată și cea dulce.
Ce au învățat copiii?
Apa sărată are o densitate mai mare decât apa dulce, adică e ”mai grea”. Cu cât un lichid
are o densitate mai mare, cu atât lucrurile plutesc mai ușor. De aceea, spunem că la mare apa ne
ține la suprafață. Tot datorită densității, cele două lichide nu se amestecă, ceea ce face ca în vas să
fie practic două straturi de apă, iar oul să se scufunde doar prin apa dulce.
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24. Curcubeul din grădină
Vârsta: 4 ani
Număr de copii participanți: 6-10 preșcolari
Scop: Înțelegerea fenomenului de apariție a curcubeului.
Mijloace și materiale necesare:
•

Furtun racordat la robinet

•

Pulverizator

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru a putea realiza acest experiment, trebuiesc îndeplinite două condiţii: în primul rând
este nevoie ca noi să fim poziţionaţi între soare şi picăturile de apă, a doua condiţie este ca
experimentul să se desfășoare într-o dimineţă sau după-amiază însorită. Stropii mărunţi de apă
vor fi creați cu ajutorul unui pulverizator atașat la furtun. Curcubeul apare când lumina soarelui
întâlnește picăturile de apă din atmosferă și are aspectul unui arc multicolor ce poate fi realizat
chiar la nivelul copiilor.
Ce au învățat copiii?
Curcubeul este un fenomen optic care apare când lumina Soarelui suferă fenomenele de
refracţie, reflexie şi difuzie la întâlnirea cu picăturile de apă din atmosferă; are aspectul unui
imens arc multicolor desfăşurat pe cer. La contactul cu un strop mărunt de apă, lumina albă este
descompusă în frecvenţe individuale corespunzătoare culorilor din spectrul vizibil, prin refracţie,
la fel ca la intrarea într-o prismă optică.
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25. Flacăra invizibilă

Vârsta: 4 ani
Număr de copii participanți: 5 preșcolari
Scop: Înțelegerea fenomenului de transparență; Dezvoltare spiritului de observare, investigare, a
capacităţii de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor
Mijloace și materiale necesare:
•

Lumânare;

•

O lanternă.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Luăm lumânarea și o aprindem.
2. Poziționăm lumânarea aprinsă la o distanţă de aproximativ 30-40 cm de perete.
3. Aprindem lanterna şi o îndreaptăm spre lumânare.
4. Vom observa că în umbră se văd doar mâna şi lumânarea, flacăra nu se va observa în
umbră.
Ce au învățat copiii?
Flacăra nu face umbră, pentru că lasă lumina să treacă. Ca și concluzie flacăra pentru
ochi, nu este transparentă, dar pentru lumină este.
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26. Baloane de săpun
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: îmbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la modul în care se formează baloanele
de săpun.
Mijloace și materiale necesare:
•

Pahare de unică folosință

•

Tifon

•

Elastic

•

Foarfecă

•

Săpun lichid

•

Apă

•

Glicerină

•

Pai

•

Colorant alimentar

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se amestecă apa cu săpunul lichid și glicerina.
2. Se acoperă gura paharului din plastic cu tifon, se leagă un elastic pentru a-l ține iar la
capătul paharului se face un orificiu cu ajutorul unei foarfeci.
3. Copiii experimentează formarea baloanelor de săpun suflând în pai și apoi cu ajutorul
paharelor de plastic, suflând prin orificiu.
4. Soluția obținută se amestecă cu colorant alimentar iar baloanele sunt suflate deasupra
unei foi albe, realizându-se astfel un tablou.
Ce au învățat copiii?
Baloanele de săpun sunt sfere de aer închise într-o peliculă de apă și săpun. Pentru a
obține baloane de săpun, aerul trebuie suflat cu putere.Baloanele au diferite forme și mărimi, în
funcție de deschizătura prin care ies.
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27. Plutirea
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: îmbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la modalitățile de plutire a anumitor obiecte
(densitate, formă)
Mijloace și materiale necesare:
•

Vas transparent cu apă

•

Barcă din hârtie

•

Plastilină

•

Jucării din plastic

•

Dop de plută

•

Monedă

•

Cheie

•

Portocală

•

Măr

•

Cuburi din lemn

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se dă plastelinei forma unei bărcuțe și se așează pe apă. Se ia plastelina și i se dă forma
unei bile, apoi se așează pe apă. Copiii observă că bărcuța plutește iar bila se scufundă.
2. Copiii introduc pe rând obiectele în vasul cu apă și observă rezultatul. Obiectele care
plutesc se așează în dreptul etichetei Plutește, iar cele care nu plutesc se vor așeza în
dreptul etichetei Se scufundă.
3. Copiii vor confecționa bărcuțe din hârtie pe care le vor așeza în vasul cu apă.
Ce au învățat copiii?
Obiectele care plutesc au o densitate mai mică decât apa, bărcuța din plastilină putește
pentru că este plină cu aer. Plutirea unui corp depinde de forma și de densitatea sa.
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28. Formarea norilor de ploaie
Vârsta: 4- 5 ani
Număr de copii participanți: 10 preșcolari
Scop: Familiarizarea preșcolarilor cu materiale inedite, în vederea realizării experimentelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Spumă de ras, apă

•

Colorant alimentar

•

Pahare din plastic

•

Pipete

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Completând calendarul naturii, copiii au observat că în decursul unei luni, a plouat o
singură dată. Preșcolarii au fost curioși să afle cum se formează norii de ploaie. Într-un pahar
transparent din plastic, au turnat apă, până la jumătate; apoi au pus spumă de ras, iar peste aceasta
au picurat cu pipeta apă colorată.
După câteva secunde, apa colorată a pătruns stratul de spumă și a început să coloreze apa
din pahar.
Ce au învățat copiii?
Cum se formează norii de ploaie.
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29. Norul din borcan
Vârstă: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 4-5 preșcolari
Scop: Observarea modului în care se formează norii.
Mijloace și materiale necesare :
•

Un borcan cu capac

•

Apă fiartă

•

Un spray cu aerosoli( de exemplu, fixativ de păr)

•

Cuburi de gheață

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Începeți prin fierberea apei, care se va turna în borcan până când un sfert din acesta este
umplut. În continuare, cu o mișcare rapidă, se pulverizează spray-ul peste apă fiartă. Spray-ul
oferă vaporilor de apă o suprafață pentru condensarea picăturilor mici de nori. Se pune capacul
peste care se așează cuburile de gheață și observați formarea norilor.
Ce au învățat copiii?
În experimentul nostru, apa fierbinte a provocat încălzirea aerului din borcan. Când s-a
întâmplat acesta, o parte din apă s-a evaporat în aer. Această evaporare a cauzat vapori de apă în
borcan. Apoi, aerul cald umed (vaporii de apă) a urcat de la suprafața apei până la vârful vasului.
Odată ajuns în vârful borcanului, aerul cald începe să se răcească. Acest lucru se datorează gheții
care se află pe capacul borcanului.Copiii vor învață, prin acest experiment despre vreme cum
norii se formează când vaporii de apă se ridică în atmosferă și apoi se condensează în particule
microscopice.
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30. Apă dulce și apă sărată

Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Familiarizarea copiilor cu primele noțiuni despre densitatea apei; ; Dezvoltare spiritului de
observare, investigare, a capacităţii de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor, de prelucrare
şi interpretare a datelor experimentului;
Mijloace și materiale necesare:
•

2 cuburi din lemn egale

•

2 lighenașe cu apă

•

Sare

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Pune un cub să plutească într-un lighenaș cu apă.
2. Scoate-l din apă și marchează cu un creion linia de plutire, adică linia ce separă partea de
la suprafață de partea scufundată
3. În celălalt lighenaș adaugă doi pumni de sare. Amestecă bine, până se topește sarea.
4. Pune al doilea cub în apa sărată și apoi marchează linia de plutire.
5. Așază unul lângă celălalt cele două cuburi marcate.
De ce plutim mai ușor pe apa mării decât pe apa unui lac sau într-o piscină?
Ce au învățat copiii?
Apa sărată conține săruri, deci are o densitate mai mare decât apa dulce.
Apa sărată are o forță de împingere mai mare decât apa dulce, de aceea corpurile plutesc mai
ușor.
Pe Planeta Pământ este mai multă apă sărată (91 %) decât apă dulce.
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31. Lichid sau solid?
Vârsta: 4– 5 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor referitoare la proprietăţile lichidelor în general, şi a
lichidelor non newtoniene, în special.
Mijloace şi materiale necesare:
•

Recipient cu apă

•

Recipient cu amidon

•

Bol de plastic

•

Pipete

•

Colorant alimentar

•

Șerveţele de umede

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Se pune amidonul în bolul de plastic, se adaugă apa şi se amestecă totul cu mâna sau cu o
lingură până când compoziţia capătă consistenţa mierii. Se pot adăuga câteva picături de colorant
dacă se doreşte. Lichidul non newtonian e gata! Acum se poate folosi pentru a experimenta
proprietăţile lichidului non newtonian. Jucaţi-vă cu el! Amestecaţi mai întâi încet lichidul, şi apoi
din ce în ce mai repede şi observaţi ce se întâmplă. Dacă încercaţi să îl loviţi, el nu va stropi, ci va
deveni solid.
Ce au învăţat copiii?
Când acționăm puternic sau repede amestecul, apa este prinsă între particulele de amidon
şi acesta se comportă ca un solid, pentru o secundă. Atunci când încetăm, apa inundă spaţiile
dintre particulele de amidon şi amestecul devine din nou un lichid. Astfel, putem realiza şi o
minge de fluid non newtonian, atâta vreme cât apăsăm cu palma. Imediat ce nu mai strângem,
amestecul se va scurge printre degete ca şi când se topeşte.
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32. Cum se varsă râul în mare?
Vârsta: 4- 5 ani
Număr de copii participanți: 10 preșcolari
Scop: Elucidarea unor curiozități apărute pe parcursul derulării unor activități- Lecturare Elmer și
balenele
Mijloace și materiale necesare:
•

Aluat

•

Apă

•

Apă sărată colorată

•

Farfurii din plastic

•

Pipete

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Lecturând povestea Elmer și balenele, copiii au fost curioși să afle cum se varsă râul în
mare și care este drumul pe care îl parcurge acesta. Am frământat aluatul ( cantități egale de făină
albă și de sare), copiii fiind rugați să modeleze, pe o farfurie din plastic plată, locul de unde
izvorăște râul, precum și albia acestuia. O porțiune din farfurie a fost lăsată goală, preșcolarii
acoperind- o cu apă sărată. Separat, într-un pahar, a fost amestecată apă dulce cu colorant
alimentar de culoare albastră; preșcolarii au umplut pipetele și au picurat- o în porțiunea destinată
izvorului. Aceasta a început să umple albia râului și să se verse ulterior în mare.
Ce au învățat copiii?
Cum se varsă râul în mare.
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33. Uleiul și apa, prieten sau dușman?
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la densitatea anumitor lichide.
Mijloace și materiale necesare:
•

Sticlă mică pentru băuturi răcoritoare

•

Apă

•

Colorant alimentar

•

2 linguri de ulei de gătit

•

detergent de spălat vase

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Adăugați câteva picături de colorant alimentar în apă.
2. Se toarnă aproximativ 2 linguri de apă colorată împreună cu cele 2 linguri de ulei de gătit
în sticla mică de băuturi răcoritoare.
3. Înșurubați capacul strâns și agitați flaconul cât de tare puteți.
4. Așezați sticla pe masă și aruncați o privire! Deși, la început, lichidele păreau că se
amestecă, se poate observa că uleiul plutește înapoi în vârf.
5. Încercați să adăugați detergent pentru spălarea veselei. Agitați sticla și observați ce se
întâmplă cu uleiul. Detergentul este atras atât de apă, cât și de ulei, ajutându-le să se
unească și să formeze ceva numit emulsie. Acest lucru este foarte util la spălarea vaselor
cu grăsime - detergentul scoate uleiul și murdăria de pe vase.
Ce au învățat copiii?
Moleculele de apă sunt puternic atrase unele de celelalte; același lucru este valabil și pentru
petrol, deoarece acestea sunt mai atrase de propriile molecule, ele nu se amestecă împreună. Se
separă și uleiul plutește deasupra apei, deoarece are o densitate mai mică.
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34. Pictăm cu cretă
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 15 preșcolari
Scop: Însușirea unor noi tehnici de lucru bazate pe experimentarea diferitelor materiale, specifice
activităților artistico- plastice.
Mijloace și materiale necesare:
•

Tavă

•

Apă

•

Cretă colorată

•

Răzătoare

•

Foi de bloc

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Copiii au fost curioși să afle dacă mai există și alte modalități de a picta cerul, în afara
celor cunoscute deja. Preșcolarii au răzuit cretă albastră, de diferite nuanțe, pe care au presărat-o
pe o tavă cu apă. Au așezat foaia de bloc pe suprafața tăvii, după câteva secunde ridicând-o.
Ce au învățat copiii?
Prin experimentarea diferitelor materiale pot să-și însușească tehnici noi pentru pictură.
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35. Amprentarea
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la aspectul caracteristic al anumitor plante,
viețuitoare, fosile;
Mijloace și materiale necesare:
•

Cochilie de melc

•

Cochilii

•

Lupă

•

Cremă de mâini

•

Pensulă

•

Lut

•

Foi albe

•

Creioane colorate

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Cu ajutorul lupei se examinează inelele existente pe suprafața cochiliei.
2. Se întinde pe suprafața scoicii cremă de mâini, apoi scoica se amprentează în lut
3. Se analizează amprenta.
4. Se relizează prin desen o cochilie, ținând cont de aspectele caracteristice.
Ce au învățat copiii?
Unele inele existenete pe suprafața cochiliei, nu sunt vizibile cu ochiul liber decât cu lupa.
Prin amprentare se obține imaginea obiectului cu toate detaliile caracteristice.
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36. Atracția magnetică

Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop:îmbogățirea cunoștințelor copiilor referitare la proprietățile obiectelor magnetice precum și
la forța magnetică pe care acestea o au asupra altor obiecte din metal sau a altora, nemagnetice.
Mijloace și materiale necesare:
•

Magneți de diferite forme și mărimi

•

Agrafe de birou

•

Hârtie

•

Creioane colorate

•

Pahar cu apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pe o tavă sunt așezate diferite obiecte, unele din metal, altele din alte materiale
nemagnetice. Copiii iau câte un obiect pe rând pentru a observa dacă acesta este atras de forța
magnetică sau nu Copiii așează obiectele atrase într-o parte a tăvii iar obiectele care nu pot fi
atrase în cealaltă parte.
Într-un pahar cu apă se va așeza o agrafă de birou. Li se cere copiilor să scoată agrafa de
birou fără să se ude, fără să golească apa din fahar, fără să introducă un obiect.
Copiii vor realiza un lanț din agrafe de birou, fiecare agrafă atrasă de magnet va atrage la
rândul ei altă agrafă.
Ce au învățat copiii?
Magneții acționează doar asupra obiectelor care conțin fier, de la o anumită distanță.
Substanțele nemagnetice ( apa, în cazul nostru), permit manifestarea magnetismului. Copiii au
experimentat conductivitatea forței magnetului; dacă un obiect care poate fi magnetizat intră în
contact cu magnetul, el se comportă ca un magnet.
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37. Racheta din punguţa cu ceai

Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la comportamentul
corpurilor în cazul în care acestea sunt supuse unor presiuni termice; Respectarea instrucțiunilor
în derularea experimentului; Stârnirea dorinţei copiilor de a se juca de-a „oamenii de ştiinţă''.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un plic de ceai

•

O cutie cu chibrituri

•

O tăviță

Descrierea experimentului şi a modului de lucru
1. Se taie cu atenţie plicul de ceai pe o parte și se varsă conţinutul lui.
2. I se va da forma unui cilindru și şi se va pune apoi pe tăviță.
3. Se va aprinde vârful plicului de ceai și se va putea observa cum acesta „decolează”.
Ce au învățat copiii?
Atunci când dai foc pliculetului, aerul din interiorul său se încălzește și își mărește
volumul, adică tinde să ocupe mai mult spațiu, ridicându-se deasupra aerului rece. Ridicându-se,
aerul cald lasă loc aerului rece, care împinge aerul cald în sus. Se creeaza astfel un curent numit
de convecție, care face ca fantomele din pliculețe de ceai să “zboare”.
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38. Mingea încăpăţânată

Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Observarea faptului că aerul sub presiune mare poate muta obiecte; Acţionarea conform
instrucţiunilor pentru a efectua corect experimentul; Testarea condiţiilor optime necesare pentru
mişcarea mingilor.
Mijloace şi materiale necesare:
•

Mingi mici (plastic – de ping pong, polistiren)

•

Pâlnie (plastic sau hârtie)

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
1. Plasaţi mingea în interiorul pâlniei.
2. Ţineţi pâlnia deasupra capului şi suflaţi prin capătul îngust al pâlniei.
3. Scopul este să suflaţi mingea afară din pâlnie. Suflaţi cu putere şi constant.
Ce au învăţat copiii?
Porţiunea de aer din jurul mingii face mingea să sară, dar ea nu va ieşi din pâlnie. Motivul
e că aerul se mişcă repede în jurul mingii, determinând-o să ”danseze”, în loc să o împingă în sus.
Mingea va sări în sus, uneori chiar mai sus decât marginea pâlniei, dar nu va sări niciodată într-o
parte.
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39. Călătoria mingii de ping-pong
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor referitoare la influenţa aerului asupra obiectelor şi
acţiunii cu acestea; Formarea abilităţii de a manipula obiecte cu ajutorul aerului; Stimularea
curiozităţii faţă de schimbările pe care le poate produce aerul într-un spaţiu dat.
Mijloace și materiale necesare:
•

Obiecte care permit realizarea unui circuit (exemplu: Lego, bucăţi de lemn Kapla)

•

Mingi de Ping-Pong

•

Carton

•

Paie

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se va realiza un circuit/traseu pe o masă, din lego, bucăţi de lemn.
2. Mingea de Ping-Pong va trebui să fie mișcată, în interiorul circuitului fără a o atinge şi
fără a mişca masa, cu ajutorul paielor.
4. Copiii vor experimenta propriile ipoteze. Mingea va fi mişcată de aerul suflat prin pai,
în interiorul circuitului.
5. Copiii sunt grupaţi în patru echipe. Fiecare echipă îşi va construi propriul circuit,
urmând să descopere şi să experimenteze alături de celelalte echipe. Putem cronometra
cea mai rapidă călătorie a mingii de Ping-Pong pentru fiecare echipă şi să stabilim echipa
câştigătoare.
6. Copiii se vor afla în perchi. Fiecare pereche îşi construieşte propriul circuit. Copiii stau
faţă în faţa şi schimbă mingea de la unul la altul, în interiorul circuitului.
Ce au învățat copiii?
Prin intermediul acestui experiment, copiii învaţă că există şi alte posibilităţi de a explora
obiectele din jurul lor cu ceva incolor şi indispensabil vieţii - aerul. De asemenea, copiii învaţă să
utilizeze respiraţia corespunzătoare în ceea ce priveşte intensitatea, durata şi direcţia.
Copiii învaţă să folosească diverse materiale care permit trecerea aerului, pentru a realiza
sarcina dată.În urma acestei acţiuni, copiii descoperă forţa pe care o are aerul asupra mingii de
Ping-Pong.

56

40. Topirea gheţii
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor despre modul de transformare al apei, îngheţare –
dezgheţare.
Mijloace și materiale necesare:
•

Pahare de plastic transparente

•

Apa – fierbinte şi rece

•

2 jucării

•

Congelator

•

Cronometru

•

2 recipiente

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
În paharele de plastic, se pune apă şi câte o jucărie mică. Se pun paharele în congelator şi
se lasă să îngheţe. O dată congelate, acestea se scot din congelator. Într-unul din cele două
recipiente se toarnă apă fierbinte şi în celălalt apă rece. Rugaţi-i pe copii să simtă apa şi să
anticipeze care gheaţă se va topi cel mai rapid. Se pun jucăriile congelate în fiecare recipient şi se
porneşte cronometrul. Observaţi schimbările gheţii, cât de curând se poate vedea diferenţa dintre
topirea gheţii din apa fierbinte faţă de gheaţa din apa rece.
Ce au învățat copiii?
Apa pusă la cogelator, îngheaţă. Cubul de gheaţă pus în apa fierbinte se topeşte într-un
timp mai scurt decât cel care a fost pus în apă rece;
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41. Sacul de plastic
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanți: 7 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor cu informaţii referitoare la materialele din care
sunt fabricate anumite obiecte, precum şi despre modul în care acestea interacţionează în contact
cu alete materiale/substante.
Mijloace și materiale necesare:
•

5 creioane ascuţite

•

O pungă de plastic cu fermoar

•

Apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Începeţi prin ascuţirea creioanelor apoi umpleţi jumătate punga de plastic cu apă şi apoi
sigilaţi-o. Puteţi adresa următoarea întrebare: Ce credeţi ca s-ar întâmpla dacă aş încerca
să înfing

unul dintre aceste creioane prin sacul de apă? Dacă participanţii nu ştiu

secretul, vor spune că apa va curge.
2. Asiguraţi-vă ca vârfurile creioanelor sunt foarte ascuţite, apoi ţineţi creioanul într-o mână
şi partea de sus a pungii în cealaltă mână. Împungeţi creionul dintr-o parte în cealaltă parte
a pungii şi veţi observa ca nu se va vărsa nici o picătura de apă. Procedaţi la fel cu fiecare
creion.
3. Când aţi terminat, ţineţi punga peste chiuvetă sau peste o găleată şi scoateţi creioanele.
Ce au învățat copiii?
Punga de plastic cu fermoar pe care l-ați folosit a fost cel mai probabil realizată dintrun polimer numit polietilenă de joasă densitate (LDPE). Este unul dintre cele mai utilizate
materiale de ambalaj din lume. LDPE are un cost redus, ușor, durabil, o barieră la umiditate și
foarte flexibilă. Gândiți-vă la moleculele de polietilenă ca niște fire lungi de spaghete proaspăt
gătite. Vârful creionului ascuțit poate ușor aluneca între ele și împinge în afară firele flexibile ale
spaghetelor, dar proprietatea flexibilă a firului ajută la formarea unei garnituri temporare pe
marginea creionului. Atunci când creionul este îndepărtat, gaura din punga de plastic rămâne
deoarece moleculele de polietilenă au fost împinse permanent și apa se scurge.
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42. Apa plimbăreaţă
Vârsta: 4- 5 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Exploarea culorilor primare şi secundare; Combinarea culorilor primare pentru a forma
alte culori.
Mijloace şi materiale necesare:
•

Pahare de plastic transparente

•

Apă

•

Șerveţel de hârtie

•

Colorant alimentar

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Se pune apa colorată în pahare de plastic transparente, lăsând cel din mijloc gol. Se taie o
bucată de şerveţel de hârtie şi se pliază. Se aşează şerveţelul astfel încât să atingă cu un capăt apa
colorată şi cu celălalt să atingă paharul gol. Aşteaptă! Noi am efectuat experimentul vineri şi am
urmărit efectul luni. Dacă doriţi să acceleraţi procesul paharele cu apă colorată se pot pune mai
sus decât cele goale. Puteţi prezice culoarea apei din cupa de mijloc?
Ce au învăţat copiii?
Apa se deplasează în şerveţel printr-un proces numit forţă capilară. Spaţiile libere din
şerveţel atrag apa în sus şi gravitaţia o trage apoi în jos.

59

43. Plantele împiedică eroziunea
Vârsta: 4-5 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Sesizarea importanţei vegetaţiei care acoperǎ solul; Însuşirea informaţiilor referitoare la
importanţa apei pentru sol.
Mijloace şi materiale necesare:
•

4 sticle de plastic goale

•

Șnur (frânghie)

•

Sol

•

Plante

•

Apă

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Pregătiţi două dintre sticle tăind o gaură dreptunghiulară de-a lungul părţii laterale a
acestora. (Puteţi utiliza un marker permanent pentru a marca piesa pe care doriţi să o tăiaţi.) Lipiţi
/ Ataşaţi sticlele pe un suport, asigurându-vă că gâturile flacoanelor trec puţin peste marginea
plăcii.
Umpleţi sticlele cu sol de grădină şi apăsaţi ferm pentru a-l compacta. Lăsaţi prima sticlă
aşa cum este şi plantaţi plantele în cea de-a doua sticlă. Asiguraţi-vă că le plantaţi aproape una de
cealaltă şi apăsaţi ferm pentru a compacta solul.
Tăiaţi celelalte două sticle în jumătate pe orizontală şi păstraţi jumătăţile de jos. Faceţi
două găuri mici pe fiecare parte a sticlei, aproape de margine. Tăiaţi două bucăţi de şnur, lungi de
aproximativ 25 cm, introduceţi fiecare capăt în găuri, apoi faceţi un nod la capete. Aceasta va
forma o „găleată” pentru colectarea apei. Aşezaţi-le peste gâturile fiecăreia dintre cele două
sticle. Turnaţi încet cantităţi egale de apă în fiecare dintre sticle. Se toarnă apa la capătul cel mai
îndepărtat de gâtul sticlei. Observaţi culoarea apei care se colectează în „găleţi”!
Ce au învăţat copiii?
Timp de o săptămână, copiii au udat zilnic ambele recipiente şi au observat că apa din
recipientul fără plante este mai murdară decât cea din recipientul cu plante, deoarece rădăcinile
plantelor ajută pământul să nu alunece sau să fie luat de apă, ajută la prevenirea eroziunii solului.
Vegetaţia este adezivul naturii, aşa că haideţi să protejăm plantele şi, dacă tot vorbim de
asta, ... haideţi să plantăm mai multe!
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44. Cum înfloresc crizantemele?
Vârsta:4-5 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu privire la procesul de înflorire al crizantemei;
Observarea transformărilor care s-au produs în urma experimentului; Educarea dragostei pentru
flori: crizantema.
Mijloace și materiale necesare:
•

Carton

•

Foarfece

•

Culori

•

Vas cu apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru început le-am dat copiilor să deseneze flori. După ce au finalizat desenele,
preșcolarii au decupat floricelele, apoi fiecare copil și-a îndoit pe interior toate petalele.
Preșcolarii și-au pus florile de hartie pe apă, într-un lighean. Rezultatul a fost unul de efect. Rând
pe rând toate florile s-au deschis – au înflorit! Copiii au fost foarte curioși de cele întâmplate și
foarte încântați să-și vadă fiecare floricică plutind. Dupa ce au înflorit toate, copiii au început să
le miște cu degetul, jucându-se.
Ce au învățat copiii?
Apa se deplasează în hârtie printr-un proces numit forţă capilară. Spaţiile libere din foaie
atrag apa, iar preșcolarii au observat transformările care s-au produs în urma experimentului, cum
hârtia s-a îmbibat cu apă și astfel floarea s-a deschis.
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45. Colorarea sării
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 16 preșcolari
Scop: Elucidarea unor curiozități apărute pe parcursul derulării unor activități;
Mijloace și materiale necesare:
•

Sare fină

•

Planșete

•

Sucitoare

•

Cretă

•

Răzătoare

•

Pâlnie

•

Sticle transparente

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
În săptămâna în care am vorbit despre alimentele sănătoase, Matei m-a întrebat de unde
vine sarea și ce întrebuințări mai are; copiii au descoperit că se extrage din pământ, că poate să
topească gheața, că este mai grunjoasă sau mai fină. Le-am propus să realizăm sticluțe
ornamentale, umplute cu sare colorată.
Preșcolarii au amestecat sarea cu cretă de diferite culori, apoi au umplut sticlele cu
ajutorul pâlniei, formând straturi, după creativitatea fiecăruia.
Ce au învățat copiii?
Să obțină materiale noi , prin frecarea unui material moale( creta) pe un material grunjos
( sarea); să decoreze un obiect, prin alte tehnici decât cele însușite anterior.
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46. Densitatea apei
Vârsta : 5 ani
Număr de copii participanți : 6 preșcolari
Scop : aprofundarea cunoștințelor copiilor referitoare la densitatea anumitor lichide.
Mijloace și materiale necesare :
•

Colorant alimentar

•

O linguriță

•

Apă

•

O pipetă

•

7 pahare (pot fi din plastic, cu excepția paharului în care se va crea curcubeul)

Descrierea experimentului și a modului de lucru :
Fiecare pahar va fi umplut cu apă caldă ( prin folosirea apei calde zahărul se va absorbi
mai repede). Se adaugă câteva picături de colorant alimentar diferit în fiecare pahar, iar apoi
zahărul în urmatoarele concentrații : în paharul colorat în roșu nu se adaugă deloc zahăr; în
paharul portocaliu se adaugă o linguriță de zahăr; în paharul galben se vor pune 2 lingurițe de
zahăr
In continuare se adaugă zahărul: în paharul verde 3 lingurițe, în cel albastru 4 iar în cel
mov 5. Se amesteca conținutul fiecărui pahar până zahărul este complet dizolvat. Acum este
timpul pentru crearea curcubeului. Se începe prin adăugarea câtorva picături din conținutul
paharului purpuriu într-un vas de sticlă curat. Conținutul albastru se va adăuga ușor, prin
apropierea pipetei de pereții vasului de sticlă. Se continuă cu culorile verde, galben, portocaliu și
roșu.
Ce au învățat copiii?
Densitatea măsoară câtă substanță se află într-un anumit spațiu. Aproape fiecare substanță
și fiecare material are o densitate diferită. Paharele au densitate diferită datorită cantității diferite
de zahăr adăugate în fiecare.Prin adăugarea zahărului, din ce în ce mai multe molecule de zahăr
„acaparează” spațiul dintre moleculele de apă, iar în acest fel soluția devine mai densă. După cum
se poate observa, o soluție cu o densitate mai mică stă deasupra uneia cu o densitate mai mare.
Dacă se adaugă prea mult zahăr, soluția devine ceea ce se numește o soluție saturată. Acest lucru
se întâmplă când fiecare din moleculele de apă au luat câte molecule de zahăr au putut.

63

47. Densitatea lichidelor
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 10 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la densitatea diferitelor lichide; Formarea
unor abilități specifice derulării experimentelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Lichide cu diferite densități: apă, ulei, sirop de căpșune, sirop de soc

•

Pahare de sticlă

•

Pahare de plastic

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pornind de la călătoria pinguinului curios Pip pe mare, pe parcursul căreia acesta a fost
martorul unei catastrofe ecologice- o barjă încărcată cu petrol s-a scufundat iar petrolul a format o
peliculă neagră, copiii au fost curioși de ce acesta nu s-a scufundat. Pentru a înțelege acest aspect,
am derulat experimentul.
Preșcolarii au fost îndemnați să umple un pahar din sticlă, în ordine aleatorie, cu lichidele
puse la dispoziție. La final, am discutat despre rezultatul obținut- lichidele dense se depun pe
fundul paharului, iar cele mai fluide, se ridică la suprafață.
Ce au învățat copiii?
Să manipuleze și să utilizeze materiale noi, despre felul în care densitatea lichidelor
influențează modul de depunere, pe o suprafață dată.
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48. Sticla care subțiază

Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Imbogățirea cunoștințelor preșcolarilor referitoare la comprimarea unui recipient de plastic
în contact cu apa fierbinte.
Mijloace și materiale necesare:
•

Sticlă de plastic

•

Apă fierbinte

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se toarnă apa fierbinte în sticlă, până când este pe jumătate plină.
2. Se agită timp de un minut.
3. Se varsă repede apa, se pune capacul și se răsucește strâns.
Ce au învățat copiii?
Apa fierbinte încalzește aerul din interiorul sticlei, fără capac, sticla se va umple pană la refuz
cu aer cald.Când apa este vărsată afară și capacul sticlei este pus, aerul din interior începe repede
să se răcească, iar sticla își va schimba forma.
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49. Capacul de hârtie

Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la efectul magnetizării
dintre corpuri; Dezvoltare spiritului de observare, investigare, a capacităţii de a înţelege esenţa
obiectelor şi fenomenelor
Mijloace și materiale necesare:
•

Un pahar

•

Apă

•

O coală de hârtie

Descrierea experimentului şi a modului de lucru
Se ia o bucată pătrată de hârtie, se pe marginea unui pahar cu apă și se mişcă ușor. Foaia
de hârtie se lipeşte de pahar datorită magnetizării.
Ce au învățat copiii?
Când acoperim un pahar de apă cu o bucată de hârtie și îl întoarcem, apa începe să
împingă hârtia dintr-o parte, iar aerul din cealaltă. Presiunea aerului e mai mare decât cea a apei,
deci hârtia nu cade.
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50. Apă şi bănuţi

Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 8 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații referitoare volumul de apă, în cazul
introducerii de obiecte, care se scufundă.
Mijloace și materiale necesare:
•

un pahar transparent, aproape plin cu apă;

•

multe monede.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Se aşează pe o tavă paharul şi monedele. Paharul se umple cu apă până foarte aproape de
margine. Se așează monedele în apă şi va fi evident cum nivelul apei va creşte. Înainte de a se
revărsa, apa va face un fel de cupola deasupra paharului. Foarte interesant!
Ce au învățat copiii?
La începutul experimentului, copiii au observat nivelul apei din pahar; deasemenea
monedele puse la dispoziție. Au pipăit și căntărit monedele, realizând faptul ca acestea se pot
scufunda, datorită greutății acestora. După introducerea repetată de monede, copiii au realizat
faptul că nivelul apei crește, cu fiecare monedă introdusă.
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51. Oul din sticlă
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la comportamentul
corpurilor în cazul echilibrului forțelor care acționează asupra lor.
Mijloace și materiale necesare:
Materiale necesare:
•

Ou (fiert, decojit)

•

Chibrite

•

Sticlă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Una dintre cele mai interesante provocări este de a încerca să introducem un ou fiert
foarte bine şi ulterior decojit, într-o sticlă cu deschiderea de diametru mai mic decât cel al oului.
Soluţia este una extrem de simplă şi constă în aprinderea câtorva hârtiuţe şi introducerea
lor în interiorul sticlei (se pot folosi chiar şi beţe de chibrit în locul hârtiei), urmată de
poziţionarea oului pe gura sticlei. Nu vor trece decât câteva secunde şi oul va fi în interiorul
sticlei.
Ce au învățat copiii?
La startul experimentului nostru, când oul se află în echilibru, poziţionat deasupra sticlei,
forţele care acţionează asupra lui se anulează reciproc. Presiunea aerului din cameră însumată
cu greutatea oului sunt egalate de reacţiunea sticlei la contactul cu oul plus presiunea generată de
aerul din interiorul sticlei. Conform principiilor newtoniene, pentru a putea accelera oul, trebuie
să creem un dezechilibru între aceste forţe.
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53. Lumânarea din borcan

Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la combustie și la
presiunea aerului.
Mijloace și materiale necesare:
•

O lumânare

•

Chibrit

•

Apă

•

Borcan

•

Farfurie

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Toarnă apă în farfurie și așează lumânarea aprinsă în centrul farfuriei.
2. Întreabă-l pe copil ce crede ca se va întâmpla dacă așezi borcanul peste lumânarea
aprinsă.
3. Așează borcanul și așteaptă până când lumânarea se stinge.
4. Este posibil să observați că o parte din aerul din borcan iese pe lângă orificiul
borcanului deoarece flăcara încălzește aerul, care se extinde și ocupă mai mult spațiu.
Ce au învățat copiii?
Lumânarea s-a stins pentru că a consumat oxigenul din borcan, acesta ajungând la un
nivel prea scăzut pentru a menține flacăra. Apa din farfurie va urca de-a lungul lumânării. După
stingerea lumânării, aerul din borcan începe să se răcească. Atunci când temperatura aerului
scade, se contractă, iar presiunea din borcan devine mai scăzută decât cea din afara borcanului.
Astfel, datorită presiunii externe, apa urca în borcan până când presiunea din interiorul borcanului
și presiunea din exteriorul său vor deveni egale.
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54. Porumbul săltăreț
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la formarea bulelor de
dioxid de carbon.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un pahar cu apă (aproximativ 200 ml)

•

2 lingurițe bicarbonat

•

20-30 boabe de porumb uscat

•

20 ml oțet.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se dizolvă bicarbonatul de sodiu în apă.
2. Se adaugă boabele de porumb.
3. Se adaugă oțetul.
4. Se observă apariția de bule de gaz în pahar și boabele de porumb încep să se miște.
Ce au învățat copiii?
Între bicarbonat de sodiu și oțet are loc o reacție chimică care duce la formarea de dioxid
de carbon. Bulele de dioxid de carbon formate tind să se deplaseze spre partea superioară a apei,
antrenând în mișcarea lor și boabele de porumb.
În urma reacției chimice se poate forma spumă, care poate ieși din pahar. La temperatura
camerei, solubilitatea bicarbonatului de sodiu este de aproximativ 10 g bicarbonat în 100 g apă,
dacă se adaugă mai mult bicarbonat, acesta nu se dizolvă complet. Experimentul se poate realiza
și cu linte, năut, boabe de fasole mici, stafide, etc.

70

55. Cum să umfli un balon cu oţet şi bicarbonat de sodiu
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Familiarizarea copiilor cu reacţiile chimice şi gazoase; Demonstrarea faptului că gazul
produs atunci când este amestecat bicarbonat de sodiu şi oţet este suficient de puternic pentru a
umfla un balon; Acţionarea conform instrucţiunilor pentru a efectua corect experimentul.
Mijloace şi materiale necesare:
•

baloane,

•

bicarbonat de sodiu,

•

oţet,

•

sticle goale,

•

pâlnii,

•

linguriţe.

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Cu ajutorul pâlniei, turnaţi bicarbonat de sodiu într-un balon. Tot cu o pâlnie curată,
turnaţi oţetul într-o sticlă de plastic. Potriviţi cu atenţie balonul peste gura sticlei. Odată ce
balonul este fixat, ridicaţi balonul, astfel încât bicarbonatul de sodiu să cadă în oţet. Observaţi
reacţia chimică şi efectul asupra balonului (balonul se umflă).
Ce au învăţat copiii?
Bicarbonatul de sodiu este un tip de substanţă numită bază. Oţetul sau acidul acetic este un tip de
substanţă numită acid. Bazele şi acizii reacţionează unul cu celălalt, separându-se parţial şi
formând diferite substanţe. În acest caz, noile substanţe sunt apă, un fel de sare şi dioxid de
carbon. Dioxidul de carbon, un gaz, iese din amestecul lichid, se dilată în sticlă şi balon,
umflându-l.
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56. Parașuta
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 4 preșcolari
Scop: Imbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații despre rezistența aerului.
Mijloace și materiale necesare:
•

O batistă mai mare sau orice bucată de material subtire, vaporos, în formă de pătrat (cam
30 cm pătrați)

•

Foarfece;

•

Patru bucăți de sfoară, cu o lungime de 40 cm;

•

Un obiect mic, pe post de greutate – poate fi un soldațel sau un omuleț LEGO;

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Innoadă fiecare colț al batistei.
2. Deasupra fiecărui nod, leagă bine câte o bucată de sfoară.
3. Tine de mijlocul materialului textil și trage de sfori, astfel încât să te asiguri că sunt
bine legate.
4. Leagă capetele libere ale sforilor între ele, iar apoi leagă-le de obiectul ales (acela va fi
„parașutistul”).
5. Cu grijă, urcă-te pe un scaun și lansează de acolo parașuta, pentru a vedea cum cade.
Cu cât cade mai încet și aterizează mai lin, cu atât este o parașută mai bună.
Poți încerca și cu alte materiale – o pungă de plastic, o bucată de hârtie subțire. Experimentează și
vezi care material este cel mai bun.
Ce au învățat copiii?
Când lansezi parașuta, greutatea trage bucățile de sfoară ân jos, despăturind suprafața
materialului. In același timp, materialul folosește rezistența aerului, încetinind astfel picajul.
Pe măsură ce suprafața materialului textil este mai mare, cu atât este și rezistența mai mare, iar
parașuta va pica mai încet.
Poți face o mică gaură în centrul parașutei, astfel încât aerul să poată trece prin ea, iar parașuta să
pice mai drept.
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57. Aer cald – aer rece
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 20 preșcolari
Scop: Stimularea curiozității copiilor pentru înțelegerea lumii înconjurătoare și investigarea
acesteia; Dezvoltare spiritului de observare, a capacităţii de a înţelege esenţa obiectelor şi
fenomenelor, de prelucrare şi interpretare a datelor experimentului; Stârnirea dorinţei copiilor de
a se juca de-a „oamenii de ştiinţă'';
Mijloace și materiale necesare:
•

2 găletușe

•

Apă fierbinte / rece

•

Baloane,

•

Flacon de plastic.
Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Se umplu găletuşele cu apă: găletuşa de culoarea galbenă am umplut-o cu apă caldă de la

robinet, iar cea roz am umplut-o cu apă rece. Am pregătit un flacon de plastic şi un balon pe care
mai întâi l-am umflat pentru a fi mai flexibil. Am poziţionat balonul pe gura sticlei. Am introdus
flaconul în găletuşa cu apă fierbinte şi am aşteptat câteva secunde. Se observă că balonul începe
să se umfle şi să se extindă. Am scos flaconul din apa fierbinte şi l-am introdus în găletuşa cu apă
rece. Am aşteptat câteva momente şi am observat că balonul începe să se dezumfle şi să se
contracte. Am repetat experimentul de câteva ori.
Ce au învățat copiii?
Acest experiment a oferit ocazia copiilor să observe ce se întâmplă când aerul este încălzit
sau răcit și cum acesta acţionează asupra balonului. Atunci când aerul din interiorul sticlei de
plastic este încălzit, se extinde (se măreşte) şi necesită mai mult spaţiu, prin urmare se întinde
balonul. Când flaconul este transferat în apa rece, aerul este răcit, se contractă (se strânge) şi are
nevoie de mai puţin spaţiu, astfel încât balonul se dezumflă.
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58. Mini circuitul apei în natură
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor referitoare la circuitul apei în natură , pe baza unor
experimente simple; Observarea transformărilor produse pe parcursul efectuării exprimentelor şi
corelarea acestora cu transformările apei în natură ( circuitul); Înţelegerea importanţa apei – ca
sursă a vieţii.
Mijloace și materiale necesare:
•

Vas de plastic transparent

•

Recipient mai mic colorat

•

Folie de plastic

•

Bandă elastică

•

Ursuleţ

•

Apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru început am aşezat recipientul mic în vasul transparent şi am adăugat apă până la
două treimi din capacitatea vasului. Cu un marker colorat ( roşu) am marcat nivelul apei din vas.
Am acoperit vasul, strâns cu o folie de plastic, pe care am fixat-o cu ajutorul benzii elastice. Un
copil a aşezat la mijlocul foliei o jucărie mai grea ( ursuleţ ) ca să se formeze un fel de pâlnie –
prin care picăturile ce se vor forma să se poată prelinge mai uşor în recipient.
Pentru a vedea ce se întâmplă am lăsat vasele de vineri până luni dimineaţa.
Ce au învățat copiii?
Copiii au observat că pe folia de plastic erau picături de apă condensată şi că nivelul apei a
scăzut de la semnul roşu, dovedind că a avut loc evaporarea .Copiii au învăţat aceste noţiuni în
activităţile anterioare, iar cu ajutorul acestui experiment am consolidat cunoştinţele acumulate,
precum şi felul în care circulă apa în natură şi se produc precipitaţiile. Picăturile de apă
condensate au reprezentat norii care, picurând în recipient le-am asemănat cu picăturile de ploaie.
Astfel copiii au învăţat despre formarea precipitaţiilor.
După experimentul realizat am purtat discuţii cu copiii referitoare la importaţa apei – ca
sursă a vieţii.
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59. Cum să faci să ploaie într-un borcan ?
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Informarea preşcolarilor despre stările de agregare ale apei; Dezvoltarea abilităţilor
practic-aplicative; Stimularea curiozităţii despre formarea fenomenelor naturii.
Mijloace și materiale necesare:
•

Borcan de sticlă

•

Farfurie

•

Gheață

•

Apă fierbinte

•

Colorant alimentar

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se toarnă apă fierbinte în borcan. Pe capacul borcanului se pune puţin colorant
alimentar, se întoarce invers şi se pune pe borcan.
2. Se adaugă gheaţă pe capac.
3. Se observă cum plouă în borcan. (picăturile se văd mai bine când ajung în apă pentru că
sunt colorate).
4. După ce gheaţa se pune pe capac, temperatura rece determină umiditatea în borcan să
se condenseze şi să formeze picături de apă. Acelaşi lucru se întâmplă şi în nori.
Ce au învățat copiii?
Preşcolarii au observant că același lucru se întâmplă în nori, deoarece aerul cald și umed
se ridică și atinge temperaturi mai înalte în atmosferă. Vaporii de apă se condensează și se
formează precipitații care cad pe pământ sub formă de ploaie, grindină sau zăpadă.
Copiii au aflat lucruri noi despre stările de agregare ale apei şi cum se formează picurii de ploaie.
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60. Scamatorie cu piper
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la schimbarea stării
lucrurilor în contact chimic cu alte substanţe.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un bol cu apă

•

Piper

•

Detergent pentru vase

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Puneţi apă în bol sau farfurie, apoi turnaţi piper.
2. Pe rând ar putea fiecare copil să încerce să vadă dacă au un degeţel magic cu care să de-a
la o parte piperul din mijlocul bolului. Nici unul nu va reuşi.
3. Ia puțin detergentul de vase pe vârful degetului arătător apoi atinge mijlocul vasului.
Ce au învățat copiii?
Explicăm preșcolarilor că detergentul alungă murdăria (de fapt, se “sparge” tensiunea
formată la suprafața apei, iar presiunea din jur împinge piperul departe de săpun). Forţele de
tensiune superficială sunt cele care nu se împacă deloc cu săpunul. Scopul pentru care folosim
săpun este tocmai distrugerea acestor legături.
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61. Ploaia din pungă
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor referitoare la circuitul și transformările apei în natură
(condensare, evaporare, precipitare); Înţelegerea importanţa apei ca sursă a vieţii.
Mijloace şi materiale necesare:
•

Recipient de plastic transparent

•

Pipetă

•

Apă

•

Colorant alimentar (preferabil albastru)

•

Pungă de plastic cu fermoar

•

Marker

•

Bandă adezivă

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Copiii adaugă cu ajutorul pipetei colorant alimentar în apa din recipientul de plastic
transparent şi amestecă, apoi toarnă apa colorată în punga de plastic cu fermoar şi o închid
ermetic. Cu ajutorul adezivului vor lipi punga pe fereastră, iar cu ajutorul markerului vor desena
simbolul valurilor pentru apa albastră, iar în partea superioară a pungii, vor desena forma norilor
când observă că încep să se formeze bobiţe de apă condensată pe pungă.
Ce au învăţat copiii?
În funcţie de temperaturile de afară şi de cât de puternice sunt razele soarelui în interiorul
pungii o parte din apă se va evapora, vaporii se vor ridica şi condensa pe pereţii pungii sub forma
unor mici picături mici de apă. Treptat, picăturile de apă vor creşte, se vor uni şi vor curge pe
pereţii pungii, ajungând din nou în apa colorată, întocmai precum în natură picăturile apei se
adună în râuleţe şi curg până în mare.
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62. Tornadă în pahar
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la raporturi cauzale între
acțiune, fenomene, prin observare ( ce se întâmplă când curenții de aer cald se întâlnesc cu cei de
aer rece).
Mijloace și materiale necesare:
•

Pahar înalt sau un borcan cu capac

•

Apă

•

Doua lingurițe de oțet

•

Sclipici

•

2 lingurițe de detergent lichid

•

2 picături de colorant alimentar (pentru a observa mai bine fenomenul)

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Umple cu apă 3/4 din pahar sau borcan.
2. Adaugă oțetul, detergentul și colorantul alimentar.
3. Cu o linguriță, amestecă în pahar compoziția, într-o mișcare circulară. (Dacă folosești
un borcan cu capac, rotește borcanul.) Privește cum apare tornada. Pune niște sclipici
pentru a simula sfărâmăturile antrenante și vezi cum afectează acestea tornada.
Ce au învățat copiii?
Prin rotirea continuă a sticlei în mișcări circulare, apa din partea superioară a sticlei
începe să se învârtă. Puteți observa formarea unui vârtej – deoarece apa este atrasă de forța
gravitațională în partea de jos a sticlei și forțată să treacă prin orificiul dintre cele două sticle.
Tornadele sunt considerate cele mai distrugătoare fenomene meteorologice dintre toate furtunile!
Adevăratele tornade sunt formate atunci când se întâlnesc curenții de aer rece cu cei cu aer cald și
umed. Datorită densității sale joase, aerul fierbinte se ridică și vârtejul începe să se formeze.
Acest vârtej se poate modifica într-un vârtej puternic care creează tornada.
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63. Tornada din sticlă
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la modalitatea de formarea unei tornade;
Stimularea curiozităţii despre formarea fenomenelor naturii.
Mijloace și materiale necesare:
•

Peturi de 2 litri

•

Vas mare (galeata, lighean)

•

Apă

•

Bandă adezivă

•

Colorant alimentar

•

Sclipici (opțional)

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Se umple o sticlă cu aproximativ 3/4 de apă. Se adaugă apă colorată sau alte elemente
opționale. Se ține sticla cu capul în jos și se observă cât de repede se golește. În timp ce se repetă
acest lucru, se poate ține un cronometru pentru a măsura timpul de scurgere al apei din sticlă. Se
umple flaconul aproape de partea superioară cu aceeași cantitate de apă ca și înainte. De această
dată, se mișcă intens sticla în sens circular, în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor
de ceasornic pe măsură ce apa se toarnă. Răsucirea apei în sticlă în timp ce se toarnă determină
formarea unui vârtej care arată ca o tornadă în sticlă. Formarea vârtejului facilitează aerul să intre
în sticlă și permite ca apa să se toarne mai repede. Dacă priviți cu atenție, se poate vedea gaura
din mijlocul vârtejului care permite aerului să apară în interiorul sticlei. După câteva repetări, la
gura sticlei cu apă se atașează o alta sticlă goală folosind banda adezivă apoi se repetă mișcarea
circulară. Se răstoarnă sticlele, astfel încât sticla cu apă să fie în partea de sus. Apa va începe să
pătrundă în sticla goală. Puteți să-i îndemnați pe cei mici să organizeze un concurs pentru a vedea
cine reușește să golească primul sticla cu apă. Se folosește cronometrul și se noteză timpul reușit
de fiecare copil în parte.
Ce au învățat copiii?
Mișcarea circulară determină pornirea mai rapidă a apei. Apa se preia cu viteză în timp ce
se apropie de partea îngustă a scurgerii. Deci, apa de la fundul pâlniei se mișcă mai repede decât
apa din vârf.
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64. Oceanul într-o sticlă
Vârsta : 5 ani
Număr de copiiparticipanti : 4- 5 preșcolari
Scop : Observarea interacțiunii dintre apa și ulei prin realizarea unei sticle cu aspect deosebit;
Stârnirea dorinţei copiilor de a se juca de-a „oamenii de ştiinţă'';
Mijloace și materiale necesare :
•

Apa

•

Ulei de gătit

•

Colorant alimentar albastru

•

Pâlnie

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Recipientul în care se va realiza experimentul poate varia : se poate folosi chiar și o sticlă
de plastic transparentă. O treime din volumul sticlei se va umple cu apă, după care se vor adauga
câteva picături de colorant alimentar de culoare albastră. În continuare, unul dintre copii va
scutura sticla pentru amestecarea conținutului peste care se va turna ulei. Dați flaconul cu capul
în jos și observați modul în care valurile se rostogolesc în interiorul sticlei asemeni unui ocean.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că uleiul și apa, două substanțe comune, întâlnite în viața de zi cu zi, nu
se omogenizează, deoarece au densități diferite: uleiul fiind mai ușor, după câteva minute se va
ridica la suprafață.
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65. Iluzie optică
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 4 preșcolari
Scop: Înțelegerea fenomenului de iluzie optică.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un pahar de sticlă

•

O hârtie cu 2 săgeți în spatele paharului

•

Apă.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
În spatele unui pahar de sticla punem o hârtie pe care desenăm două săgeți cu sensuri
diferite. Dacă turnăm apa în pahar, observăm că sensul săgeților se inversează.
Ce au învățat copiii?
Sensul săgeților se inversează când sunt privite prin paharul de sticlă cu apă. Apa,
împreună cu paharul de sticlă acționează ca o lentilă. Imaginea formată este reală, răsturnată și
mai mare decât obiectul.
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66. Fluturi colorati
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 4 preșcolari
Scop: Imbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații despre tehnica separării substanțelor
chimice din amestecuri;
Mijloace și materiale necesare:
•

Filtre (albe) de cafea

•

Pahare cu apa

•

Markere de diferite culori

•

Sârma plușată
Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Alege un marker și desenează un cerc în mijlocul unui filtru de cafea. Impăturește filtrul

pe jumătate și apoi din nou pe jumătate, ca să obții o formă conică, apoi așează-l într-un pahar cu
apă, cu vârful în jos. Desfă ușor filtrul în așa fel încât acesta să se sprijine de marginea paharului
și asigură-te că vârful filtrului atinge doar puțin apa (cercul desenat pe filtru trebuie să fie
deasupra apei).
Repetă pașii de mai sus folosind și markere de alte culori. Desfă apoi filtrele colorate și
lasă-le să se usuce. Dupa ce s-au uscat împăturește-le sub formă de papion și leagă-le la mijloc
folosind un fir de sârmă plușată. Tocmai ai obținut unii dintre cei mai frumoși fluturi cu aripi
colorate prin tehnica cromatografiei.
Ce au învățat copiii?
Pe măsură ce filtrul absoarbe apa din pahar, culoarea din marker se descompune într-o
mulțime de straturi de nuanțe diferite.
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67. Pescuitul de gheață

Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații referitoare la schimbarea stării
obiectelor în contact chimic cu diferite substanțe (reacția dintre sare și gheață); Dezvoltare
spiritului de observare, investigare, a capacităţii de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor
Mijloace și materiale necesare:
•

Bol cu apă

•

Cuburi de gheață

•

Sfoară

•

Sare

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Pune un cub de gheață în vasul cu apă.
2. Pune sfoara pe jumătate în apă, cu un capăt pe cub și celălalt afară.
3. Toarnă puțină sare pe cubul de gheață și așteaptă 5-10 minute.
4. Apucă celălalt capăt al firului și scoate cubul afară.
Ai reușit să pescuiești cubul de gheață?
Ce au învățat copiii?
În momentul în care sarea atinge cubul de gheață, îl încălzește puțin. În 5-10 minute sarea
se dizolvă în apă, îmbinând gheața și sfoara.
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68. Bule colorate
Vârsta:5 ani
Număr de copii participanți: 8 preșcolari
Scop: Imbogățirea preșcolarilor cu informații referitoare la reacțiile chimice dintre două
substanțe sau mai multe.
Mijloace și materiale necesare:
•

Sticlă de 0,5l

•

400 ml ulei vegetal

•

100ml apă

•

O pastilă efervescentă(calciu,vitamine)

•

Câteva picături de colorant

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Se toarnă uleiul in sticlă, după care adăugăm apă, iar mai apoi adăugăm câteva picături
de colorant. Inchidem recipientul și agităm ușor. In sticlă o să apară bule de apă de diferite
dimensiuni care se vor colora în funcție de culoarea pigmentului folosit. Adăugăm pastila
efervescentă pe care o vom rupe în mai multe bucăți. Se formează bule, care vor urca în sus, iar
mai apoi când ating suprafața apei încep să coboare.
Ce au învățat copiii?
Pastila efervescentă degajă dioxid de carbon și se vor forma mici bule care o să antreneze
cu ele și o anumită cantitate de apă, când ajung la suprafață, acestea se sparg, iar apa rămasă se va
scufunda din nou la fundul sticlei.
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69. Vulcanul

Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații referitoare la reacția chimică dintre
oțet și praf de copt.
Mijloace și materiale necesare:
•

Praf de copt

•

Vopsea roșie

•

Apă

•

Detergent de vase

•

Oțet

•

Carton

•

Plastilină

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Confecționează un con din carton și taie-l la vârf.
2. Pune un recipient înăuntru și modelează plastilină pe con, astfel încât să ia forma unui
munte.
3.

În recipientul respectiv pune praful de copt, vopseaua roșie și apa.

4. Adaugă apoi un strop de detergent de vase.
5. Agită-l bine și spune-i copilului să adauge niște oțet. Apoi bucurați-vă de spectacol!
Ce au învățat copiii?
Când praful de copt și oțetul vin în contact, are loc o reacție violentă care produce apă,
sare și dioxid de carbon. Bulele de gaz creează „erupția vulcanică”.
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70. Cred că o să mănânc râme!
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații referitoare la reacțiile chimice dintre
două sau mai multe substanțe (oțet, praf de copt, apă).
Mijloace și materiale necesare:
•

Spaghete fierte

•

Vas adânc de sticlă

•

Două căni

•

Oțet

•

Apă

•

Colorant alimentar roșu și albastru

•

Linguriță

•

Praf de copt

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Rupe spaghetele gătite în câteva bucăți de mărimea râmelor.
2. Într-un vas sau un borcan, amestecă o cană de oțet cu o cană de apă.
3. Adaugă trei stropi roșii și doi stropi albaștri de colorant alimentar în amestec și agită
pentru a obține culoarea vișinie.
4. Adaugă încet două lingurițe de praf de copt, apoi pune în amestec bucățile de spaghete
gătite.
„Râmele” vișinii par a se trezi la viață! Înoată înainte și înapoi, ridicându-se și
scufundându-se în apă!
Ce au învățat copiii?
Când oțetul și praful de copt se amestecă, formează bule mici de gaz. Aceste bule se
atașează de bucățile mici de spaghete, ridicând aceste „râme” la suprafața și spărgându-le.
Bucățile cad apoi la fund, unde, dacă se atașează în continuare bule de gaz de ele, „râmele”
vișinii continuă să înoate în sus și în jos.
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71. Curcubeul pe hârtie
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 8 preșcolari
Scop: Înțelegerea fenomenului de reflexie.
Mijloace și materiale necesare:
•

Lanternă

•

Hârtie albă

•

Un pahar plin cu apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Punem paharul cu apă pe o măsuță iar hârtia albă jos (la baza mesei).
2. Aprindem lanterna și o orientăm spre apa din pahar. Vom putea vedea spectrul de
culori pe foaia albă.
Ce au învățat copiii?
Lumina reflectată de apă se captează pe coala albă și se va putea observa cum se
descompune în culorile curcubeului.
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72. Bagheta de magician
Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 4 preșcolari
Scop: Imbogățirea cunostințelor preșcolarilor cu informații despre cum se formează magnetismul
prin forțele de atracție și de respingere.
Mijloace și materiale necesare:
•

Sârmă plușată

•

O sticlă de plastic (0,5 l)

•

Un magnet (poate fi magnet de frigider)

•

O spatulă de lemn

•

Foarfeca

•

Lipici

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Taie sârma plușată în bucățele de 2-4 centimetri lungime, pune-le în sticlă de plastic și
înfiletează dopul.
2. Realizează “bagheta fermecată” lipind un magnet de frigider la capătul unei spatule de
lemn.
3. Lasă-l pe copil să testeze bagheta, apropiind-o de sticlă de plastic și mișcând ușor capătul
cu magnet de-a lungul pereților sticlei. Micile bucăți de sârmă plușată vor începe să se
plimbe, la rândul lor, în interiorul sticlei, atrase de magnet.
Ce au învățat copiii?
Sârma plușată are, la interior, un fir subțire de metal care e atras de magnetul de frigider
chiar și prin peretele sticlei de plastic.După ce se satură de „magnetizat” bucățelele de sârmă
plușată, îi poți propune copilului să caute, cu noua sa baghetă magică, și alte obiecte “fermecate”
de prin casă – chei, tacâmuri, etc.
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73. Strugurele plutitor

Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor preșcolarilor cu informații referitoare la densitatea apei.
Mijloace și materiale necesare:
•

Apă

•

Două pahare

•

Boabe de strugure

•

Zahăr

•

Lingură

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Toarnă apă în cele două pahare.
2. Adaugă zahăr într-unul din ele și amestecă până zahărul se dizolvă.
3. Întreabă-l pe copil ce crede că se va întâmpla cu boabele de strugure dacă le pui în cele
două pahare cu apă: se vor scufunda sau vor pluti?
4. Adaugați boabele de strugure în pahare. Boabele de strugure vor pluti în paharul cu apă în
care a fost adăugat zahăr și se vor scufunda în paharul cu apă neîndulcită.
Dacă boabele de strugure se scufundă și în paharul cu apă cu zahăr, mai adaugați zahăr
până când plutesc.
Ce au învățat copiii?
Explică-i copilului că apa în care ai pus zahăr este mai densă decât apa din celalalt pahar,
de aceea boabele de strugurele pot pluti.
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74. Apa din sticlă

Vârsta: 5 ani
Număr de copii participanți: 4 preșcolari
Scop: Înțelegerea fenomenului de presiune atmosferica; Dezvoltare spiritului de observare,
investigare, a capacităţii de a înţelege esenţa obiectelor şi fenomenelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Sticlă de plastic cu capac

•

Ace

•

Apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Luăm o sticlă de plastic plină cu apă, o găurim și observăm că apa nu curge dacă are
capacul înfiletat, iar dacă desfiletăm capacul apa începe să curgă din sticlă.
Ce au învățat copiii?
Apa dintr-o sticlă găurită nu curge. Presiunea atmosferică din cameră opune rezistență
apei din sticlă și nu îi permite să curgă prin găuri. Apa curge când creez presiune în interiorul
sticlei, deschizând capacul (astfel presiunea atmosferică acționează și din interiorul sticlei).
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75. Sunete muzicale în pahare de apă
Vârstă: 5 ani
Număr de copii participanti: 4-5 preșcolari
Scop:Diferențierea sunetelor înalte și joase.
Mijloace și materiale necesare :
•
•
•

4 pahare de sticlă
Apă
O lingură

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pe o suprafață plană se așează patru pahare de dimensiuni egale. Se vor umple cu cantități
diferite de apă. Se ia o lingură și se lovește de peretele paharului. Pentru siguranță, se poate folosi
o lingură de plastic. Prin lovirea lingurii de peretele paharului se produce o vibrație care produce
o undă sonoră prin apa aflată în recipientul de sticlă. Fiecare pahar va produce un sunet diferit
,deoarece undele sonore se deplasează la viteze diferite prin apă. Viteza undelor sonore depinde
de cantitatea de apă din sticlă.

Ce au învață copiii?
Paharul cu cea mai mare cantitate de apă va produce cel mai scăzut sunet, deoarece
undele de sunet se deplasează cel mai încet. Paharul cu cea mai mică apă produce cel mai înalt
sunet, deoarece în el undele de sunet călătoresc cel mai repede.
Prin compararea sunetelor produse de fiecare sticlă cu apă precum și a sunetelor produse de
fiecare pahar cu apă, potrivit cantitătii conținute de fiecare în parte, se va putea explica diferența
dintre un sunet înalt și unul jos. Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului, se pot folosi
termenii de,, sunet gros” și ,,sunet subțire” .
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76. Alo! Alo!
Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 2 preșcolari
Scop: Însușirea de către copii a unor cunoștințe referitoare la transmiterea și amplificarea
sunetului.
Mijloace și materiale necesare:
•

Două pahare de plastic

•

Un fir lung de sfoară

•

Markere (opțional)

•

Abțibilduri (opțional)

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Mai întâi un adult va găuri fundul paharelor pentru a evita anumite accidente ale copiilor.
Apoi, copiii vor introduce capetele sforii în cele două pahare, dinspre exterior spre interior,
făcând câte un nod suficient de mare pentru ca aceasta să nu iasă din pahar. Cei doi copii vor lua
câte un pahar, unul ținându-l la gură pentru a vorbi, iar celălalt la ureche, pentru a asculta. Pentru
ca sunetul să treacă prin fir sfoara trebuie să fie întinsă și să nu se atingă de mobilierul din
cameră. Nu contează distanța dintre copii. Oricât de departe ar fi cei doi unul de altul, copiii se
vor auzi în pahar ca și cum ar fi unul lângă celălalt.
Pentru ca telefoanele să fie mai amuzante, acestea pot fi decorate cu ajutorul markerelor,
abțibildurilor sau a altor materiale alese de copii.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că sunetul (vocea) se transmite din pahar prin sfoară, iar sfoara, atunci
când este întinsă, favorizează transmiterea sunetului. De asemenea, paharele funcționează ca
amplificatoare de sunete, motiv pentru care, indiferent de distanță, sunetul se aude foarte bine.
Astfel, copiii au învățat principiul pe care funcționează telefonul cu fir.
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77. Apa și balonul
Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Stimularea și satisfacerea curiozității copiilor, explicarea și înțelegerea lumii
înconjurătoare, investigarea acesteia; Acumularea de experienţe cu semnificaţii pentru
dezvoltarea copiilor în prezent şi viitor, prin explorare, experimentare şi joc.
Mijloace și materiale necesare:
•

Baloane

•

Pompă pentru baloane

•

Bucăţi de pâslă, robinet cu apă
Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru început am umflat baloanele cu pompa şi le-am arătat bucata de păslă pe care au şi

pipăit-o pentru a-i simţi asprimea. Le-am spus copiilor că voi face o magie şi anume , balonul va
atrage apa care curge la robinet. Copiii au fost foarte curioşi dar şi neîncrezători că se poate acest
lucru. Am apropiat balonul de apa ce curgea la robinet dar nu s-a întâmplat nimic. Am frecat
balonul cu pâsla şi apoi l-am apropiat de apa ce curgea . Copiii au observat cu uimire cum apa a
fost atrasă uşor spre balon..
Ce au învățat copiii?
Fiecare lucru ce ne înconjoară este încărcat cu nişte particule foarte mici, microscopice
care sunt în continuă mişcare. Dacă frecăm un obiect, de exemplu, balonul, cu pâsla sau orice
material din lână, o parte din acele particule din pâslă trec pe suprafaţa balonului şi acesta devine
mai puternic în a atrage alte obiecte, în cazul nostru, apa. Balonul s-a ELECTRIZAT prin mărirea
numărului de particule{ electroni}, datorită frecării acestuia cu un obiect aspru şi astfel a
dobândit proprietatea de a atrage .
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78. Balonul magic
Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 3 preșcolari
Scop: Familiarizarea copiilor cu noțiunea de electricitatea statică și cu condițiile de producere a
acesteia.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un balon;

•

Un fular de lână;

•

Bucățele de hârtie;

•

Un robinet ;

•

Un perete;

•

O cutie de suc.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru început se va umfla balonul cât se poate de tare și se va lega, după care se va freca
cu fularul de lână. Apoi, balonul va fi apropiat de bucățile de hârtie împrăștiate pe masă. Se va
observa cum balonul atrage hârtia. Apoi se va apropia balonul de un perete. Se va observa cum
acesta va sta lipit de zid. După ce se va freca din nou cu fularul de lână, balonul va fi pus sub un
fir de apă de la robinet. Se va observa cum apa se va curba și nu va atinge balonul. Se va lua apoi
o doză de suc goală și se va apropia de balon. Se va observa cum cutia va fi împinsă de o forță
invizibilă pe măsură ce balonul se apropie de ea.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că, prin frecare, un obiect se electrizează și, prin urmare, atrage sau
respinge obiectele din jurul lui. Astfel, copiii vor avea o explicație pentru lipirea firelor de păr de
piaptăn sau pentru ridicarea acestuia în timp ce se dau pe tobogan.
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79. Lumini și umbre

Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Însușirea de către copii a unor cunoștințe referitoare la formarea umbrelor prin
interpunerea unui obiect opac în fața luminii și la formele pe care acestea le pot avea în funcție de
poziția sursei de lumină.
Mijloace și materiale necesare:
•

Laternă;

•

Diferite obicte: jucării, o minge, un creion, o carte, chibrituri;

•

Cutie de chibrituri.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Pentru început, lumina lanternei este proiectată pe un perete alb, iar în fața sursei de
lumină sunt poziționate diferite obiecte: mai întâi o minge, apoi un creion, o carte, apoi o
păpușă. Se va observa că umbra va avea forma obiectelor, iar culoarea va fi neagră.
2. Apoi, aceleași obiecte vor fi așezate mai aproape de sursă, respectiv mai departe pentru a
se observa că umbrele își schimbă mărimea în funcție de distanța față de lumină.
3. Apoi copiii se vor poziționa și ei pe rând, realizând diferite mișcări cu corpul sau brațele,
observându-se aceleași mișcări și la nivelul umbrei.
4. În partea a doua a experimentului, în dreptul luminii va fi așezat un chibrit aprins, însă, ca
prin magie, copiii vor vedea doar umbra mâinii și a chibritului, nu și a flăcării.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că umbrele sunt rezultatul poziționării unor obiecte opace în dreptul
luminii, că ele au forma obiectelor respective și își schimbă mărimea în funcție de poziția
acestora față de sursa luminii. De asemenea, ei au aflat că flacăra nu face umbră, fiind la rândul ei
o sursă de lumină.
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80. Cum se stinge focul?

Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 5 preșcolari
Scop: Însușirea de către copii a unor cunoștințe despre proprietățile unor elemente chimice de a
întreține sau nu arderea.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un vas de sticlă;

•

Bicarbonat de sodiu;

•

Oțet;

•

O candelă aprinsă.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Într-un bol de sticlă se pune bicarbonat de sodiu, iar lângă bol se pune o lumânare aprinsă.
2. Peste bicarbonat se toarnă oțet. În timpul reacției chimice, bolul va fi înclinat ușor spre
flacăra lumânării aprinse.
3. Se observă că lumânarea se stinge în contact cu gazul (CO2) emanat în urma reacției,
ceea ce dovedește că flacăra arde doar în prezența oxigenului.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că oxigenul din aer întreține focul. În lipsa oxigenului, dar mai ales în
prezența dioxidului de carbon emanat în urma reacției chimice, focul se stinge. Prin urmare, în
stingerea incendiilor poate fi folosit dioxidul de carbon
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81. Borcanul cu pietricele – experiment motivațional

Vârsta: 5- 6 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Înțelegerea de către copii a importanței faptelor, gesturilor și acțiunilor pe care le fac în
viață.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un borcan (de preferință din plastic)

•

Câteva pietre mai mari care să poată încăpea în borcan

•

Pietricele mărunte

•

Nisip

•

Apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Pentru început vor fi introduse în borcan pietrele mai mari.
2. Apoi vor fi așezate în borcan pietrele mărunte care vor intra printre cele mari. După
fiecare acțiune copiii vor fi întrebați dacă borcanul este plin.
3. Apoi va fi turnat nisipul care va pătrunde printre pietre, iar la final va fi pusă apa. Abia
acum se va putea spune că borcanul este plin.
4. La sfârșit, copiii sunt întrebați ce s-ar fi întâmplat dacă am fi umplut borcanul de la
început cu nisip și apă. Oare ar mai fi încăput și pietrele mari?
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că în natură există corpuri de diferite dimensiuni, precum pietrele care pot
fi foarte mari, dar și foarte mărunte, cât un fir de nisip. De asemenea, copiii au învățat că în
componența solului există mai multe elemente, experimentul putând fi realizat în cadrul unor
teme legate de științele pămâtului. Însă, experimentul are, în primul rând, valoare motivațională,
copiii învățând că nu numai lucrurile sau faptele mari sunt importante, ci și faptele sau gesturile
mărunte.
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82. Fertilitatea solului
Vârsta:5-6 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Observarea

diferitelor tipuri de sol puse la dispoziţie (sol negru, argilă şi nisip);

Acţionarea conform instrucţiunilor pentru a efectua corect experimentul; Precizarea condiţiilor
necesare creşterii plantelor.
Mijloace şi materiale necesare:
•

3 recipiente

•

Pământ negru

•

Lut

•

Nisip

•

Apă

•

Seminţe de flori

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
1. Plasaţi în fiecare recipient un tip de sol diferit.
2. Plantaţi acelaşi tip de seminţe în fiecare recipient.
3. Udaţi pământul din recipiente.
4.Aşezaţi recipientele în acelaşi loc cu lumină şi căldură.
5. Observaţi zilnic modul în care plantele cresc în fiecare tip de sol.
Ce au învăţat copiii?
Florile din recipientul cu pământ negru au crescut rapid şi viguroase, iar cele din
recipientele cu lut şi nisip au crescut foarte greu şi nu s-au dezvoltat ca celelalte. Pentru a se
dezvolta, plantele au nevoie de condiţii optime. Plantele cresc mai sănătoase şi viguroase în soluri
fertile.

98

83. Curăţarea apei – filtrarea
Vârsta: 5 – 6 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Observarea modului de curăţare a apei; Manifestarea interesului pentru realizarea unor
experimente cu apă.
Mijloace şi materiale necesare:
•

Apă, pământ

•

Găletuşă

•

Flacon transparent gol cu partea de sus decupată (sau flacon gol şi pâlnie)

•

Filtru de cafea din plastic

•

Filtru de cafea de hârtie

•

Şerveţel de hârtie

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Se toarnă pământul în găleată şi se adaugă apa. Se amestecă bine şi se toarnă amestecul
rezultat în flaconul transparent, astfel încât să puteţi vedea cât de murdară este apa. Se pune filtru
de cafea de hârtie şi un şerveţel de hârtie în filtru de cafea din plastic şi în flaconul tăiat şi se
toarnă apa murdară încet.
Apa care ajunge în flacon este mai curată. Murdăria rămâne în filtru.
Ce au învăţat copiii?
Prin această activitate copiii învaţă cum se îndepărtează sedimentele şi alte reziduri din
apă.
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84. Germinarea
Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 1preșcolar
Scop: Însușirea de către copii a unor cunoștințe de bază despre germinarea semințelor, respectiv
despre nevoile plantelor de a se dezvolta (apă, lumină, căldură) .
Mijloace și materiale necesare:
•

O pungă de plastic

•

Un șervețel de hărtie gros/prosop de bucătărie

•

Boabe de fasole

•

Boabe de linte

•

Boabe de năut

•

Apă

•

Capsator

•

Marker

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru început se introduce șervețelul în punga de pastic și apoi se capsează împreună,
realizându-se trei compartimente. Pe fiecare compartiment se scrie câte o cifră: 2, 3, respectiv 4.
Apoi se toarnă apă în pungă, încet, puțin câte puțin, astfel încât aceasta să se disperseze pe
suprafața șervețelului. În comprtimentul cu numărul 2 se introduc două boabe de fasole, în cel cu
numărul 3 se introduc 3 boabe de năut, iar în cel cu numărul 4 vor fi puse patru boabe de linte.
Pungile se poziționează la geam pentru a avea acces la lumină și căldură. După câteva zile se va
observa că boabele vor încolți/ vor germina și vor crește plante.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că, pentru a germina (a încolți), semințele au nevoie de apă, lumină și
căldură.
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85. Sucul colorat

Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 5 preșcolari
Scop: Însușirea de către copii a unor cunoștințe legate de reacțiile chimice ce se produc în urma
amestecului unor substanțe organice și/sau anorganice.
Mijloace și materiale necesare:
•

Suc de fructe

•

Apă

•

6 pahare

•

Acid citric (sare de lămâie)

•

Bicarbonat de sodiu

•

Amoniac

•

Oțet;

•

Soluție de desfundat țevi

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Pentru început sucul de fructe se amestecă cu apă și se împarte în 6 pahare.
2. În primul pahar nu se pune nimic, în al doilea se toarnă acid citric, în al treilea oțet, în al
patrulea bicarbonat de sodiu, în al cincilea se pune amoniac, iar în al șaselea pahar se
toarnă soluție de desfundat țevi și se amestecă.
3. Se va observa cum sucul din fiecare pahar va avea o altă culoare.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat că amestecând sucul cu o substanță se produce o reacție chimică ce are ca
efect schimbarea culorii. Fiind substanțe diferite, și culorile obținute vor fi diferite.
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86. De ce este cerul albastru, iar soarele galben/portocaliu?

Vârsta:5-6 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmogățireacunoștințelor copiilor cu privire la fenomenele naturale din mediul înconjurător.
Mijloace și materiale necesare:
•

Apă - 5 litri

•

Lapte – 250 ml

•

Recipient tansparent

•

Lanternă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1 Puneți apa în recipient și asigurați-vă că lumina exterioră nu se reflectă în apă. Porniți
lanterna și fixați-o pe partea laterală a recipientului. Probabil nu veți putea vedea fasciculul
lanternei, ci doar mici străluciri apărute în momentul în care lumina lovește praful, bulele de aer
sau alte mici particule din apă. Acest lucru seamănă foarte mult cu modul în care lumina soarelui
călătorește prin spațiu.
2 Adăugați aproximativ 50 ml lapte amestecând până la omogenizare. Acum, dacă fixăm
lanterna pe partea laterală a recipientului, puteți observa fasciculul de lumină în apă, deoarece
particulele din lapte sunt împraștiate de lumină. Examinați recipientul din toate parțile. Observați
dacă priviți recipientul din lateral, fasciculul blițului arată ușor albastru, iar sfârșitul lanternei
este ușor galben.
3 Se amesteca mai mult lapte în apă. Pe măsură ce creșteți numărul de particule în apă,
lumina de la lanternă este mai puternic împraștiată. Fasciculul apare chiar mai albastru, în timp ce
culoarea fasciculului cea mai îndepartată de lanternă este de la galben la portocaliu. Capătul
albastru este ca cerul într-o zi senină, iar capătul portocaliu este ca cerul aproape de rasărit sau
apus de soare.
Ce au învățat copiii?
Cerul este albastru într-o zi însorită, dar roșu sau portocaliu la răsărit și apus de soare.
Diferitele culori sunt cauzate de împrăștierea luminii în atmosfera Pământului. Lumina
calătorește într-o linie dreaptă până când întâlnește particule care o împrăștie.
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87. Respirația

Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 1 preșcolar
Scop: Familiarizarea copiilor cu mecanismul de funcționare a aparatului respirator.
Mijloace și materiale necesare:
•

O sticlă de plastic de 0,5 l;

•

3 baloane de culori diferite;

•

2 paie pentru suc;

•

Bandă de hârtie;

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Sticla de plastic se taie aproximativ la jumătate și se face o gaură în capac (de către un
adult). Prin gaura din capac se introduc paiele pentru suc. La capătul inferior al paielor se
atașează câte un balon. Apoi, se taie un al treilea balon și se prinde cu bandă în partea tăiată a
sticlei, astfel încât balonul să poată fi întins. Li se va explica celor mici că baloanele de la
capetele paielor reprezintă plămânii, paiele sunt căile respiratorii, iar balonul întins reprezintă
diafragma. Când se suflă în paie, „plămânii” se umplu de aer, iar „diafragma” se întinde, ceea ce
conduce la mărirea volumului toracelui.
Ce au învățat copiii?
Copiii au învățat modul de funcționare a aparatului respirator și rolul pe care îl are fiecare
organ în parte (plămânii, căile respiratorii și diafragma).
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88. Dispariția cojii de ou
Vârsta : 5-6 ani
Număr de copii participanți : 6 preșcolari
Scop : Observarea reacției chimice care are loc între oțet și coaja oului
Mijloace și materiale necesare :
•

Ou

•

Oțet

•

Borcan de sticlă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Copiii țin borcanul în timp ce oul este așezat cu blândețe înăuntru. Recomand folosirea
unui borcan de sticlă larg, pentru ca oul se va umfla și există riscul să nu mai poată fi
scos.
2. În continuare, se va turna oțet încât oul să fie acoperit complet.
3. După turnarea oțetului, mici bule de dioxid de carbon vor apărea pe suprafața oului.
Aceasta este o parte a reacției chimice care se întâmplă în interiorul borcanului.
4. Acum, oul va deveni puțin mai mare, datorită osmozei. Culoarea maro a coajei va păli,
aceasta urmând să apară la suprafața oțetului. Opțional, oțetul poate fi lăsat peste noapte și
înlocuit a doua zi.
5. Cu grijă, oul se scoate din oțet. Coaja rămasă se va curăța cu o atingere ușoară. Dacă acest
lucru nu se întâmplă, oul trebuie lăsat mai mult în oțet.
Ce au învățat copiii?
La începutul experimentului, coaja oului părea pentru copii suficient de rezistentă încât sa
poată fi spartă doar printr-o acțiune de ciocnire. Ulterior, copiii au putut observa consecințele
unei substanțe acide asupra calciului care este depozitat în coaja oului.
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89. Cerneala invizibilă cu suc de lămâie
Vârstă : 5-6 ani
Număr de copii participanți : 6 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor preşcolarilor cu informaţii referitoare la reacţia sucului de
lămâie pe o coală de hârtie şi efectele luminii asupra scrisului pe hârtie.
Mijloace si alte materiale necesare:
•

Jumătate de lămâie

•

Apă

•

O lingură

•

Bol

•

O coală albă de hârtie

•

O lampă sau un bec

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Sucul unei lămâi va fi stors într-un bol, urmând să fie adăugate câteva picături de apă.
Acest conținut va fi amestecat cu o lingură.
2. Copiii vor îmbiba bețisoarele de bumbac în amestec, iar cu ajutorul acestora vor desena
pe o foaie albă de hârtie.
3. Pentru ca desenul să fie vizibil, sucul de lămâie trebuie să fie uscat complet. Acesta poate
fi văzut prin apropierea hârtiei de un bec.
Ce vor învăța copiii?
Sucul de lămâie este o substanță organică care se oxidează și capătă o culoare maronie atunci
când este încălzită. Prin diluarea sucului de lămâie cu apă, acesta devine aproape imposibil de
observat fără ajutorul becului. Alte substanțe care actioneaźă în același fel sunt sucul de
portocale, mierea, laptele și oțetul.
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90. Faceţi-vă propriul curcubeu !

Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 25 preșcolari
Scop: Îmbogăţirea cunoştinţelor despre culori (ROGVAIV); Dezvoltarea spiritului de observaţie;
Stimularea interesului referitor la formarea curcubeului .
Mijloace și materiale necesare:
•

Un pahar de plastic transparent

•

Apă

•

Coală albă de hârtie (un perete alb)

•

Zi însorită

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se ia paharul cu apă şi coala de hârtie într-o parte a camerei însorită (lângă o fereastră).
2. Se ţine paharul cu apă (având grijă să nu-l verşi) deasupra hârtiei şi se observă că lumina
soarelui, când trece prin paharul cu apă, se răsfrânge şi formează un curcubeu de culori pe coala
de hârtie.
3. Se ţine paharul cu apă la diferite înălţimi şi unghiuri pentru a vedea dacă acesta are un efect
diferit.
Ce au învățat copiii?
În mod normal vedeți un curcubeu pe cer, dar să ştiţi că se poate forma și în alte situații. S-ar
putea să vedeţi un curcubeu într-o fântână de apă sau în ceața unei cascade și chiar să-ți poți face
propriul curcubeu, așa cum am făcut noi în acest experiment.
Curcubeul se formează pe cer atunci când lumina soarelui se refractă şi trece prin picăturile de
ploaie, acționează în același mod ca şi când trece prin paharul de apă. Lumina soarelui refractă,
separându-l în culorile roșu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo și violet.
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91. Vânătoarea de amidon
Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanţi: 25 preșcolari
Scop: Să observe schimbarea culorii unor substanţe atunci când intră în contact cu altele
Mijloace şi materiale necesare:
•

Pâine

•

Orez

•

Paste

•

Carne

•

Un măr

•

Un cartof

•

Făină albă

•

Tinctură de iod

•

Apă

•

Un pahar

•

O pipetă

•

Amidon pulbere

•

Şapte farfurii.

Descrierea experimentului şi a modului de lucru:
Într-un pahar se pune o treime de apă în care se adaugă 6 picături de tinctură de iod, din
soluţia rezultată se toarnă cu pipeta câteva picături peste pulberea de amidon. Amidonul se
colorează în bleu. Alimentele se aşează pe farfurii, se umezesc cu apă şi deasupra se toarnă
câteva picături din soluţia de apă cu iod. În locul unde s-a turnat soluţia de iod cu apă apar pete
bleu pe aliment. Colorarea în bleu indică faptul că în acele alimente există amidon, un zahăr
foarte răspândit în vegetale, care îl produc şi îl înmagazinează în seminţe şi rădăcină. Soluţia cu
iod a funcţionat ca un revelator.
Ce au învăţat copiii?
Prin acest experiment s-a observat schimbarea culorii unei substanţe atunci când intră în
contact cu altele, copiii au observat alimentele care au în compoziţie amidon.
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92. Absorbția luminii
Vârstă : 6 ani
Număr de copii participanți : 6 preșcolari
Scop : Diferite culori au diferite capacități de absorbție a căldurii. Copiii vor învăța ce culoare
topește gheața cel mai repede.
Mijloace și materiale necesare:
• 6 bucăți de hârtie pătrate, în culori diferite. Non-culorile alb și negru sunt esențiale, iar
culorile primare roșu, albastru și galben, precum și verdele sunt opțiuni bune pentru celelalte
bucăți de hârtie. Bucățile de hârtie ar trebui sa fie de aproximativ 7 cm x 7 cm.
• 6 cuburi de gheață
• Colorant alimentar (opțional)
Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Fiecare cub de gheață se pune pe o bucată de hârtie, urmând ca acestea să fie așezate, în
același timp, spre soare. Pentru ca experimentul să fie relevant, trebuie avut grijă ca toate
cuburile să fie așezate complet în lumina soarelui.
În continuare, se observă care dintre cuburi se va topi primul și respectiv ultimul.

2.

Ce au învățat copiii?
Cubul care este așezat pe bucata neagră de hârtie se va topi primul, deoarece negrul
absoarbe cea mai multă lumină; mai exact, negrul colectează cel mai eficient lumina solară.
Cubul de pe hârtia albă se va topi cel mai încet, deoarece albul reflectă cel mai mult lumina.
Celelalte culori absorb toată lumina cu excepția celei pe care o reflectă ( culoarea pe care o
vedem).
O alta opțiune pentru observarea absorbției luminii în funcție de culoare este folosirea
colorantului alimentar în apa din care se vor face cuburile de gheață. Pentru cubul de gheață care
va reprezenta culoarea alb se poate folosi lapte, în timp ce pentru cel negru se pot amesteca toate
culorile. O alta opțiune pentru colorarea apei in negru este Cola.
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93. Fluturele, balonul și lecția de fizică
Vârsta: 6 ani
Număr de copii participanți: 5 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la electricitatea statică.
Mijloace și materiale necesare:
•

Bucată de carton

•

Hârtie de șervețel (un singur strat de hârtie)

•

Hârtie cartonată

•

Creion

•

Foarfecă

•

Ochi mobili

•

Un balon

•

Lipici

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Odată pregătit fluturașul poti da startul experimentului haios. Umflă balonul, freacă-l bine
de păr, să se încarce cu electricitate, apoi aproprie balonul de fluture, fără să-l atingi. Apropie și
depărtează balonul cu mișcări ritmice și vei vedea că fluturele începe să dea din aripi. Când vezi
că balonul nu mai atrage aripile fluturelui îl poți freca din nou de păr, reluând apoi
“antrenamentul de zbor”.
Ce au învățat copiii?
Atunci când freci balonul de păr, acesta se încarcă cu electroni din păr, adică cu
electricitate statică, negativă. Când apropii balonul de șervetel (încărcat cu electroni pozitivi),
forța de atracție dintre balon și șervetel va fi atât de puternică încât va face ca aripile fluturelui să
se miște ca și când ar zbura.
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94. Toboganul, gravitația și fizica distractivă
Vârsta: 6 ani
Număr de copii participanți: 5 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații despre cum funcționează legea
gravitației sau forța de frecare.
Mijloace și materiale necesare:
•

Un tobogan

•

Diferite obiecte: pietre de diferite mărimi, un băț, un con de brad, etc.

•

Un ceas/telefon cu cronometru

•

Opțional: o foaie de hârtie și un creion

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
O plimbare la locul de joacă, de exemplu, se poate transforma cu ușurință într-o lecție de
fizică distractivă (fără definiții și formule complicate). Roagă-l pe unul dintre copii să se suie pe
tobogan împreună cu obiectele strânse și să le dea drumul în jos, pe rând, în timp ce tu stai la
baza toboganului și cronometrezi timpul necesar fiecărui obiect să ajungă jos. Invită-l chiar pe
copil să facă parte din experiment, dându-se pe tobogan. Dacă vrei, poți nota „descoperirile” pe o
foaie de hârtie, ca să analizați apoi timpii obtinuți.
Ce au învățat copiii?
Chiar dacă nu a răsfoit încă niciun manual de fizică, încurajează-i copilului gândirea
critică și creativitatea rugându-l să se gândească la motivul pentru care lucrurile alunecă pe
tobogan cu viteze diferite. Povestește-i, apoi, despre legea gravitației, care face ca toate lucrurile
să fie atrase către pământ și despre forța de frecare, care rezultă atunci când două corpuri se
freacă unul de celălalt (așa cum se întâmplă cu piatra și cu toboganul, de exemplu), afectând
viteza cu care acestea se deplasează.
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95. Pictează cu zăpadă!
Vârsta: 6 ani
Număr de copii participanți: 5 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații despre cum poți crea pete de culoare
pe diferite suprafețe; Dezvoltarea simțului și gustului estetic, a dragostei pentru arta plastică.
Mijloace și materiale necesare:
•

Zăpadă

•

Tavă pentru gheață

•

Vopsea colorată sau acuarele lichide

•

Pensule

•

Coli de hârtie

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pictura e una dintre cele mai îndrăgite activități de către copii. orice copil își dă frâu liber
creativității atunci când folosește vopsea sau acuarele?
1. Se ia o tavă pentru gheață și se umple cu zăpadă, tasând bine zăpada din fiecare formă.
2. În fiecare compartiment se adaugă o pată de culoare cu ajutorul pensulei.
3. Se așteaptă cinci minute pentru ca zăpada să se topească.
4. După câteva minute, amestecul de zăpadă și vopsea se va topi, iar tava pentru gheață va
deveni o paletă de pictură neconvențională.
5. Scoate pe masă câteva coli de hârtie și invită-l pe cel mic să picteze folosind amestecul
colorat obținut din zăpada topită.
Ce au învățat copiii?
Zăpada are proprietățile apei, culorile fuzionează și mai apoi devin un lichid colorat.
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96. Reacție în lanț cu bețe de înghețată
Vârsta: 6 ani
Număr de copii participanți: 5 copii.
Scop: Îmbogățirea cunosțințelor preșcolarilor cu informații referitoare la principiul domino-ului
este foarte interesant de observat că poți crea o reacție în lanț folosind doar bețe de înghețată?
Mijloace și materiale necesare:
•

bețe de înghețată.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
Pentru ca experimentul să decurgă bine, trebuie să acorzi mare atenție felului în care așezi
bețele. Așeaza primele 4 bețe ca în imaginea de mai jos:

Înainte de a continua construcția lanțului (pe diagonală, în jos) securizează capătul de sus al
acestuia așezând un băț pe diagonală, astfel încât să susțină atât capătul bățului vertical din
dreapta, cât și capătul stâng al bățului orizontal de sus (ca în imaginea de mai jos). Așează apoi
un nou băț care să treacă pe sub capătul drept al bățului orizontal de sus și pe deasupra bățului
orizontal de jos. Continuă să construiești împletitura din bețe, adăugând cu grijă fiecare băț.
Ce au învățat copiii?
Este un experiment științific simplu și distractiv despre principiul domino-ului, pe care
copilul va dori să-l repete iar și iar. În plus, pregătirea experimentului – adică aranjarea bețelor
de înghețată în forma potrivită – îi va antrena copilului răbdarea și concentrarea.
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97. Sunete

Vârsta: 6 ani
Număr de copii participanți: 2 preșcolari
Scop: Familiarizarea copiilor cu primele noțiuni despre propagarea sunetelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

Două pahare de plastic;

•

Un fir subțire de ață;

•

O foarfecă.

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Găuriți cele două pahare.
2. Tăiați două bucăți egale de ață, treceți fiecare bucată printr-un pahar, fixați cu un nod.
3. Legați bucățile de sfoară de „urechile” foarfecii.
4. Puneți cele două pahare la urechi ca pe niște căști.
5. Colegul va lovi cu un creion foarfeca, de mai multe ori, cu intensități diferite.
6. Schimbați rolurile.
Ce au învățat copiii?
Sunetele sunt de diferite feluri. Acestea pot fi apreciate în termini de: foarte tare, tare, încet,
foarte încet.
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98. Întâlnirea delfinilor

Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 4 preșcolari
Scop: Familiarizarea copiilor cu primele noțiuni despre ecolocație.
Mijloace și materiale necesare:
•

20-30 bile de plastic sau lemn

•

Două batiste/eșarfe pentru a le lega la ochi

•

Bandă adezivă

•

Două recipiente din plastic cu capac

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Pune 10-15 bile în fiecare recipient, apoi închide recipientele și sigileazăle cu bandă
adezivă.
2. Agită recipientele și ascultă sunetul produs de bile.
3. Doi dintre participanți vor fi legați la ochi și vor avea rol de delfini. Ceilalți doi vor fi
ghizi.
4. Ghizii îi îndrumă pe cei doi delfini, ținându-i de braț, în unghiuri opuse ale camerei.
5. Delfinii pot începe acum să comunice între ei, trimițând sunete prin cutia cu bile. Vor
începe, așadar, să se miște în direcția sunetului. După ce s-au întâlnit cei doi delfini,
faceți schimb de roluri și repetați experimentul.
Ghizii trebuie doar să protejeze delfinii de căzături sau obstacole, fără să le indice calea.
Ce au învățat copiii?
Ecolocația este localizarea obiectelor prin intermediul sunetelor, care se lovesc de
obstacolele cu care intră în contact și produc ecouri reversibile ce permit stabilirea poziției
acestor obstacole.
Ecolocația este folosită de animalele care obișnuiesc să vâneze pe întuneric sau care se
aventurează în adâncurile mărilor (liliecii, delfinii, balenele etc.). Aceste animale emit niște
sunete foarte ascuțite (ultrasunete) care ricoșează în obstacolele pe care le întâlnesc în cale,
pentru a se întoarce apoi, sub formă de ecou, până la ele. Ecoul reversibil le permite să identifice
obstacolele și să recunoască distanța, dimensiunea și eventual viteză de mișcare a acestora.
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99. Moneda strălucește!

Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor referitoare la diferitele reacții pe care le suferă metalele
la contactul cu alte substanțe (oțet alb, sare).
Mijloace și materiale necesare:
•

Monede vechi

•

Oțet alb

•

O linguriță de sare

•

Un bol (nemetalic)

•

Șervețele de hârtie

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
1. Se toarnă oțetul în castron și se adaugă sarea, apoi se amestecă.
2. Puneți aproximativ 5 monede în bol și numărați până la 10.
3. Scoateți banii și clătiți-i cu apă. Admirați strălucirea lor!
4. Adăugați mai multe monede (șuruburi, piulițe) în castron timp de 10 secunde, dar de data
aceasta nu le spălați. Așezați-le pe un prosop de hârtie pentru a se usca. În scurt
timp,acestea vor primi culoarea verzui-albastruie.
Ce au învățat copiii?
Se dovedește că oțetul este un acid, iar acidul din oțet reacționează cu sarea pentru a
elimina ceea ce chimistii numesc oxid de cupru.
Oțetul a îndepărtat o parte din cupru din mărunțiș iar dacă în oțet este suficient cupru, acesta va
fi atras de metal și va primi o nouă culoare de cupru - rece.
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100. Unde cresc plantele?
Vârsta: 5-6 ani
Număr de copii participanți: 6 preșcolari
Scop: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor despre mediul de viață al plantelor.
Mijloace și materiale necesare:
•

3 pahare de plastic

•

Semințe de grâu

•

Etichete

•

Nisip

•

Pământ

•

Pietriș

•

Apă

Descrierea experimentului și a modului de lucru:
6. Pune pământul, pietrișul și nisipul în câte un pahar;
7. Pune etichete pe fiecare pahar cu tipul de sol folosit;
8. Plantează câteva semințe în fiecare pahar; puneți apă;
9. Așază paharele într-un loc luminos și udați periodic.
În care pahar va crește mai repede planta?
Ce au învățat copiii?
Pentru a crește, plantele au nevoie de pământ care să le asigure substanțele necesare.
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„Apropie-l pe copil de ştiinţă şi lasă-l să răspundă singur,
să-şi întemeieze ceea ce ştie, nu pe ceea ce i-ai spus tu, ci pe
ceea ce a înţeles el; să nu înveţe ştiinţa, ci să o gândească.
Să-i menţinem trează curiozitatea, condiţiile de a-l apropia
de lumea ştiinţei. Să-l stârnim pe copil să observe, să
cerceteze şi să descopere.”

J .J .Rousseau
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