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Cuvânt-înainte
O jucărie antistres inventată în anii 1990 de americanca 

Catherine Hettinger, pentru fiica ei Sara, în vârstă de șapte 
ani, este pe cale de a deveni gadget-ul anului 2017.

Aceste fidget spinnere (de la verbul to spin, „a învârti, 
a roti”) sunt un fel de titirezi silenţioși fabricaţi din diverse 
materiale (plastic, aluminiu, ceramică etc.), cu sau fără LED-uri, 
folosiţi pentru a ajuta în tratarea copiilor cu ADHD sau în scop 
pur recreativ.

Popularitatea produsului a crescut la cote exponenţiale, argu-
mentele pro sau contra spinner aflându-se într-un echilibru stabil.

În Anglia, S.U.A. sau Franţa, de exemplu, anumite școli au 
interzis în mod categoric folosirea spinnerelor, deoarece atenţia 
acordată acestor dispozitive depășește, uneori, cota de interes 
alocată studiului.

Există și alte voci autorizate care susţin că micuţa jucărie îi 
ajută pe copii să se concentreze mai bine și să-și menţină sub 
control nivelul anxietăţii.

Ca orice gadget care se respectă, spinnerul a devenit viral, fanii 
săi comunicându-și experienţele pe diverse reţele de socializare.

În ciuda polemicilor dintre experţi, un lucru e cert: spinnerul 
se vinde ca pâinea caldă pe întreg mapamondul, succesul 
comercial înregistrat este enorm!

Și în România fanii jucăriei-minune sunt foarte numeroși — 
acasă, la școală sau în parc, oriunde, susţin aceștia, un fidget 
spinner te scapă de plictiseală!
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ÎNVÂRTITUL PE STICLÃ

Pentru acest truc ai nevoie 
de o sticlă (PET) 
nedeschisă – de apă sau de suc.

1Plasează spinnerul pe capacul sticlei și 
ţine-l cu degetul arătător.

2Folosește-ţi mâna liberă (arătătorul sau 
degetul mijlociu) ca să învârţi spinnerul.

3Îndepărtează degetul cu care ai ţinut 
spinnerul, după care privește-ţi spinnerul 
cum se învârte singur!

4Încearcă să te cronometrezi sau ia-te la 
întrecere cu un prieten!

Alege o sticlă al 

cărei capac este 

plat.PONT:
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ELICOPTERUL

Fă un pic de zgomot cu acest 
truc iscusit!

1Ţine spinnerul cu o mână, plasând degetul 
mare și degetul arătător pe căpăcele.

2Cu mâna liberă, dă-i spinnerului un 
bobârnac, făcându-l să se învârtă rapid.

3Apropie-ţi spinnerul de gură, având grijă 
să nu-ţi lovești buzele sau nasul.

4 Suflă ușor peste rulmenţi, în timp ce 
spinnerul se învârte, ca să produci zgomot!

5Produ sunete diferite, suflând mai tare 
sau mai încet.
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Fii foarte atent atunci când faci acest truc: 
spinnerul nu trebuie să îţi atingă faţa.

ATENÞIE!
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BÃÞUL
Dacă „Liftul” ţi s-a părut prea ușor, 
„Băţul” îţi va pune cu adevărat 
îndemânarea la încercare.

1Fă rost de un băţ lung (sau de o baghetă), 
cu vârful plat.

2Ţine spinnerul cu o mână și dă-i un 
bobârnac, făcându-l să se învârtă.

3Cu mâna liberă, ia băţul și plasează cu 
grijă spinnerul pe vârful plat al acestuia. 
În tot acest timp, spinnerul ar trebui să  

 nu se oprească din învârtit. 

4 Ridică și coboară băţul, fără să te 
grăbești. Provoacă-ţi un prieten la 
întrecere, văzând care dintre voi poate   

 ţine mai multă vreme spinnerul pe băţ!
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Ţine băţul cu 

fermitate și 
ai grijă să nu 

îţi tremure 
mâna.

PONT:
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