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Caută stele, planete şi 

meteori pe cerul nopţ
ii!

Camuflează un 
şarpe care se 

ascunde în casa 
lui din pădurea 

tropicală!
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CE ESTE ŞTIINŢA?
Ştiinţa înseamnă a INVESTIGA, a EXPERIMENTA şi a EXPLORA, toate acestea pentru a afla  

cum funcţionează lucrurile din jurul nostru – de la planetele din spaţiul cosmic până la particulele 
minuscule din interiorul atomilor.

Oamenii de ştiinţă pun întrebări cum ar fi:

CE se întâmplă? DE CE se întâmplă? CUM se întâmplă?

Există trei ramuri principale ale ştiinţei:

He

Ag

C

Heliu

Argint

Carbon

47

6108

Ştiinţa FIINŢELOR VII, inclusiv  
a omului, se numeşte 

BIOLOGIE.   
Întrebări din biologie:

CHIMIA 
este ştiinţa SUBSTANŢELOR – din ce 
şi cum sunt făcute lucrurile din jurul 
nostru şi cum se comportă acestea.

Întrebări din chimie:

Ştiinţa despre DE CE se întâmplă 
lucrurile se numeşte

FIZICĂ.  
Întrebări din fizică:

?

? ??
? ?

?
?

?

?
?

? ?

Cum a arătat 
primul lucru viu?

Ce ne face pe noi să fim oameni?

Cum se 
răspândesc 
infecţiile?

Din ce este făcut 
spaţiul?

Ce este în fu
ndul unei 

găuri negre?

Ce se află în interiorul unui atom?
Ce se întâmplă 

atunci când topeşti 

sau îngheţi ceva?

Câte elemente 
chimice se află în 

univers? 2

4
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PROIECT AT

INVENTAT

TESTAT

REZOL

Imaginat

VAT

EXP LORAT

Pentru cea mai mare parte din carte, vei avea 

nevoie doar de ea însăşi şi de un creion. Pentru 

unele activităţi, va fi nevoie să faci rost şi de nişte 

hârtie, lipici sau bandă adezivă şi foarfece.

DE CE VEI AVEA NEVOIE?

CE SE AFLĂ ÎN ACEASTĂ CARTE?
Nu ai nevoie de un laborator dotat cu multe echipamente pentru 

activităţi ştiinţifice. Totul se rezumă la a pune întrebări şi a încerca  
să găseşti răspunsuri. Această carte este plină de lucruri de...
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GÂNDEŞTE CA UN OM DE ŞTIINŢĂ
Oamenii de ştiinţă încep de obicei prin a-şi pune o ÎNTREBARE despre lumea din jurul lor.

Foloseşte acest spaţiu pentru a scrie toate întrebările ştiinţifice 
care îţi vin în cap despre cum sau de ce se întâmplă unele lucruri.

CUM?

DE CE?

CE?

Există extratereştri? Lucrurile grele cad 
mai repede decât 

cele uşoare?

Pinguinii strănută?

Ce este 
timpul?

De ce au 
oamenii 
amintiri?
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ÎNTREBARE:

METODE DE TESTARE:

REZULTATE:

CONCLUZIE:

După ce îşi pun o întrebare, oamenii de ştiinţă fac un 
EXPERIMENT pentru a-şi TESTA ideile. Alege o întrebare şi 
inventează metode prin care ai putea să o testezi, folosind 
ideile din dreapta ca inspiraţie.

Apoi, dacă poţi, încearcă să-ţi testezi ideile.  
Scrie orice observaţie sau rezultate mai jos:

EXISTĂ EXTRATEREŞTRI?

LUCRURILE GRELE  
CAD MAI REPEDE DECÂT 

CELE UŞOARE?

Vizitează 

fiecare planetă 

şi vezi ce se 

află acolo.

Dă drumul 
unor obiecte de 
greutăţi diferite 
de la înălţime şi 
vezi care cade 

primul.
Oamenii de ştiinţă 

numesc asta 
METODĂ.

Îţi spun ceva 
rezultatele?

Ca un experiment să poată 
DOVEDI ceva, el trebuie 
făcut de mai multe ori,  
cu ACELAŞI rezultat  

de fiecare dată.

O pană şi o piatră aruncate de pe un scaun au căzut în acelaşi timp.
O carte şi o agrafă de hârtie aruncate de pe o masă au aterizat în acelaşi timp.

Lansează 
semnale în spaţiu 

şi vezi dacă 
răspunde cineva.

Unele întrebări nu pot fi testate deloc, aşa că unii oameni de ştiinţă fac „experimente de gândire”. Mergi la paginile 72-73 pentru  mai multe detalii.

Dacă nu-ţi poţi testa singur 

întrebările, (de exemplu: să cauţi 

extratereştri...), caută pe internet  

sau în diverse cărţi, ca să vezi  

ce cred alţi oameni.
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TOTUL DESPRE TINE

CULOAREA PĂRULUI

CULOAREA OCHILOR

NUME: DATA NAŞTERII:

Culoarea părului tău este 
determinată de compoziţia 

chimică a celulelor tale, numite 
GENE. Părul roşcat este dat de o 
formă rară de genă numită MC1R, 

pe care o au doar 1%  
dintre oameni.

Partea colorată se numeşte 
IRIS. Culoarea vine de la un 
pigment numit MELANINĂ.  

Cu cât ai mai multă 
melanină, cu atât ai ochii  

mai închişi la culoare.

TIPUL DE PĂR:  

 Drept 

 Ondulat

 Creţ

Tu ai un inel limbal în 
jurul irisului? 

 Da
 Nu

Adaugă aici o altă culoare, 
dacă a ta nu apare.

Încercuieşte sau bifează toate culorile din ochii tăi. 
Foloseşte o oglindă ca să verifici, dacă nu eşti sigur.

Încercuieşte sau bifează culoarea părului tău.

Colorează acest ochi ca să arate ca al tău.

Inelu
l întune

cat din jurul irisului
se nu

meşte INEL LIMBAL.
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STÂNGACI SAU DREPTACI

OCHIUL DOMINANT

Stângaci

Stângul 

Mâzgăleşte repede 
ceva în această 

casetă. 

Pentru a vedea, creierul tău combină imagini din ambii ochi, dar majoritatea oamenilor  
au un OCHI DOMINANT – unul pe care creierul îl favorizează. Încearcă acest experiment 
simplu pentru a-ţi găsi ochiul dominant.

STÂNGACII de obicei 
mâzgălesc aşa.

DREPTACII de obicei 
mâzgălesc aşa.

Fă un triunghi cu mâinile. 
Încadrează un obiect cu 
ele, ca în imaginea de 
alături.

Aproape două 
treimi din oameni 

au dominant 
ochiul drept.

Închide fiecare ochi pe rând. 
Dacă obiectul SARE sau se 
MIŞCĂ atunci când închizi 

unul dintre ochi, ACELA este 
ochiul dominant.

Încearcă să-ţi scrii numele cu mâna pe care NU o foloseşti în mod normal. 
Majoritatea oamenilor o fac cu greutate. Dacă o poţi face cu uşurinţă, 

eşti unul dintre puţinii oameni 
AMBIDEXTRI – capabili să-şi 
folosească ambele mâini la 
fel de uşor.

Dreptaci

Dreptul
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Testează-ţi REFLEXELE 
folosind rigla de pe coperta 
acestei cărţi. 

Scor 1:
Scor 2:
Scor 3:

Caută rigla în 
partea stângă  
a copertei de pe 
spate.

2
1

4
5
6
7
8

Încearcă de mai multe ori  
ca să vezi dacă poţi progresa.

Persoana 1 Persoana 2

1. Ţine cartea în mâna 
dreaptă, cu rigla spre tine. 
Asigură-te că 0 este în partea 
de jos.

2. Dă-i drumul şi încearcă 
să o prinzi cu mâna stângă 
cât poţi de repede.

3. Uită-te la riglă! Numărul 
cel mai apropiat de degetul 
mare este scorul tău.

REACŢ II-FULGER

Este şi mai bine dacă un prieten 
aruncă cartea pentru tine, pentru că 
atunci chiar trebuie să REACŢIONEZI. 
Faceţi un concurs şi vedeţi cine este 

cel mai rapid.

UN NUMĂR MAI MIC 
= UN REFLEX MAI RAPID

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Aşază-ţi mâna pe piept şi 
simte cum îţi bate inima.

Numără câte bătăi simţi 
într-un minut. Aceasta este 
FRECVENŢA CARDIACĂ.

Aleargă sau fă nişte sărituri 
timp de un minut. Apoi 

numără-ţi iar bătăile inimii.

Când faci sport, muşchii 
depun mai mult efort şi au 
nevoie de mai mult sânge, 

astfel încât frecvenţa 
cardiacă creşte.

FRECVENŢA CARDIACĂ DUPĂ SPORT

bătăi pe minut

FRECVENŢA CARDIACĂ ÎN REPAUS bătăi pe minut

75-115 

70-110

60-100

5-6

7-9

10 +

VÂRSTA MEDIA BĂTĂILOR 
PE MINUT

INIMA POMPEAZĂ
85, 86, 87

Tinerilor le bate de obicei 
inima mai repede decât 
persoanelor în vârstă. 

01:00
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EXPLORAREA PLANETELOR
Oamenii de ştiinţă folosesc vehicule robotizate cunoscute sub numele de SONDE,  
cum este cea de mai jos, pentru a investiga şi explora suprafaţa lui Marte, a Lunii  
şi a asteroizilor. Ei caută urme de substanţe chimice, apă şi semne de viaţă.

Transmiţător radio 
pentru a trimite 

informaţii pe Pământ

Roţi robuste pentru 
a trece peste 

terenul accidentat

Panouri solare 
pentru energie

Laser care poate 
analiza rocile  

şi solul

Cameră foto pentru 
a face fotografii 

planetei

NUME: Sonda Opportunity

PLANETĂ: Marte

MISIUNE:  Investigarea rocilor şi a craterelor, în special pentru a căuta  
urme de apă.
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Proiectează-ţi propria sondă  
pentru a explora o altă planetă!

GÂNDEŞTE-TE LA...

BIP BIP

Cum se mişcă? Pe roţi? 
Cu şenile? Ţopăie?

Cum va trece peste 

pietre sau prin nisip?

De unde se alimentează cu energie? 
Baterii? Lumina soarelui?  

Un sistem de energie radioactivă?

Cum trimite 

mesajele înapoi  

pe Pământ?

Pe ce planetă se duce?

Ce caută sonda?

NUME: 
PLANETĂ: 
MISIUNE: 
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74 DESCOPERIRI ULUITOARE!

Ada Lovelace
A INVENTAT:   

PRIMUL PROGRAM DE CALCULATOR

Florence Nightingale
A INVENTAT:  

NOI TIPURI DE DIAGRAME

Isaac Newton
A DESCOPERIT:  

CUM FUNCŢIONEAZĂ GRAVITAŢIA

Antoine Lavoisier
A DESCOPERIT:  

OXIGENUL

Alexander Fleming
A DESCOPERIT:  

PENICILINA

Marie Curie
A DESCOPERIT:  

RADIOACTIVITATEA

Credite fotografii: p. 12 – Concept de artist sonda NASA de explorare a planetei Marte, Prin amabilitatea NASA/JPL-Caltech. p. 36 – Leonardo da Vinci’s 
writing © Science, Industry and Business Library, General Collection/New York Public Library/Science Photo Library. p. 43 – Fleas, SEM © Steve Gschmeissner/
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© Frank Fox/Science Photo Library p. 53 – A) Adonis blue butterfly © Heath McDonald/Science Photo Library; B) Swallowtail butterfly © Leslie J Borg/Science 
Photo Library; C) Rosy footman moth © Nigel Downer/Science Photo Library; D) Polyphemus moth © Matt Meadows/Science Photo Library. p. 54 – Android 
© Science Picture Co/ Science Photo Library. p. 55 – Drone © Didier Lebrun/Reporters/Science Photo Library; Welding robot © David Parker, 600 Group Fanuc/

Science Photo Library; Bomb disposal robot © Spencer Grant/Science Photo Library.
Multe mulţumiri Fundaţiei Isshinkai, Tokyo, Japonia, pentru permisiunea de a reproduce tabelul Testului Ishihara  

pentru deficienţa de vedere a culorilor, de la pagina 45.
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