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INTRODUCERE 
e ce este nevoie ca s� fii un mare savant? Gândi�i-v� la cei mai faimo�i oameni 
de �tiin�� de care a�i auzit: Isaac Newton, Louis Pasteur, Albert Einstein, 
Thomas Edison, Pierre �i Marie Curie, Stephen Hawking �i a�a mai departe. Ce 

au în comun to�i ace�ti oameni? Ei bine, în primul rând, sunt cu to�ii foarte inteligen�i. Unii 
dintre ei au înv��at singuri cea mai mare parte a lucrurilor referitoare la subiectul care i-a 
interesat. De fapt, sir Isaac Newton a trebuit s� inventeze o nou� ramur� a matematicii 
(analiza matematic�) pentru a putea s� rezolve problemele din fizic� pe care încerca s� le 
solu�ioneze. Dar mai exist� un aspect pe care l-au avut în comun cu to�ii �i care i-a f�cut s� 
fie deosebi�i fa�� de al�i oameni inteligen�i din vremea lor: capacitatea de a pune întreb�ri. 

Un creier inteligent nu este întotdeauna suficient. Pentru a fi un mare savant, trebuie 
s� fii capabil s� te ui�i la o problem� pe care alte sute, poate mii de oameni au studiat-o 
deja dar nu au reu�it s� o rezolve �i s� pui întreb�rile într-un mod nou. Asta i-a f�cut vesti�i 
pe Newton �i pe ceilal�i. Ei au îmbinat inteligen�a cu o curiozitate care spunea: „Vreau s� 
aflu r�spunsul la aceast� întrebare”. Dup� ce au identificat întreb�rile potrivite, au 
descoperit modalit��i de a r�spunde la aceste întreb�ri �i, în final, au devenit faimo�i 

pentru descoperirile lor. 
Oare tu ai putea fi urm�torul Thomas Edison, inventând 

ceva ce a�teapt� toat� lumea, sau noul Isaac Newton, 
r�spunzând la o întrebare la care nu a reu�it s� r�spund� 
nimeni? Desigur! Pentru a reu�i, este nevoie de ceva ce au, în 
mod natural, to�i copiii �i numero�i adul�i î�i mai doresc s� aib�: 
curiozitate. 

Aceast� carte te va ajuta s�-�i stârne�ti curiozitatea prezen-
tându-�i cinci domenii majore ale �tiin�ei: biologia, chimia, fizica, 
P�mântul �i cerul, corpul uman. �i se vor pune mai multe 
întreb�ri care te vor ajuta s� începi s� gânde�ti ca un savant. 
Poate c� unele dintre aceste întreb�ri �i le-ai pus deja. De 
exemplu: De ce este cerul albastru? Altele este posibil s� fie noi 
pentru tine. 

Cum punerea întreb�rii corecte este doar primul pas pe calea 
transform�rii într-un mare savant, aceast� carte te va ghida �i spre 
încercarea celui de-al doilea pas: experimentul. Fiecare întrebare 

va fi urmat� de un experiment care te va ajuta s� descoperi singur o parte din misterul �i magia 
�tiin�ei. Exist� în aceast� carte trei tipuri de experimente diferite: activit��i simple, pe care le 
po�i face u�or, experimente mai mari �i mai complexe �i adev�rate proiecte �tiin�ifice. 

D

CITATE ISTE�E  

„Important este s� 
continui s�-�i pui 

întreb�ri.” 
Albert Einstein 
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METODA ŞTIINŢIFICĂ 
În primul rând, s� arunc�m o privire spre punctul de start al tuturor experimentelor 

�tiin�ifice: metoda �tiin�ific�. Aceasta a fost f�cut� faimoas� de un italian numit Galileo, în 
secolul al �aisprezecelea. Este simpl� �i te va ajuta s� pui �i s� r�spunzi la multe dintre 
întreb�rile pe care le ai în leg�tur� cu �tiin�a. Metoda �tiin�ific� are cinci p�r�i: 

1. S� observi o anumit� activitate din lumea înconjur�toare. 
2. S� gânde�ti o explica�ie posibil� a acelei activit��i, explica�ie numit� ipotez�. 
3. S� folose�ti ipoteza pentru a face predic�ii referitoare la activitatea respectiv�. 
4. S� testezi acele predic�ii. 
5. S� tragi o concluzie referitoare la ipotez� �i la capacitatea acesteia de a oferi 

predic�ii pentru activitate. 
Oamenii de �tiin�� au utilizat aceast� metod� 

vreme de sute de ani pentru a în�elege lumea în care 
tr�im. Acum este rândul t�u! 

Partea amuzant� a c�r�ii provine din faptul c� po�i 
începe s� cite�ti de oriunde �i s� urmezi ideile cât de 
mult vrei. Iar dac� aceast� carte nu duce o idee atât de 
departe cât �i-ai fi dorit, folose�te-�i imagina�ia �i continu� 
s� explorezi ideea respectiv�. E�ti invitat s� te al�turi 
acestei c�l�torii incitante în lumea �tiin�ei experimentale. 
Bine ai venit la bord, s� înceap� c�l�toria! 

CITATUL AMESTECAT 

Po�i g�si locul potrivit pentru fiecare dintre literele amestecate? Acestea se potrivesc în 
spa�iile din coloana fiec�reia. Dup� ce vei completa corect rebusul, vei ob�ine un citat al 
faimosului savant Albert Einstein. Teoriile �i experimentele lui au condus la un mod total 
nou de a gândi timpul, spa�iul, materia, energia �i gravita�ia! 

(R�spunsurile tuturor exerci�iilor se g�sesc la finalul c�r�ii.) 
 

S A T R O B T P U I I  
I M P O T I A R N U E  
S A  C E N A I I    
I N  I R T  N T    
            
            
            
            

GLUME SAVANTE 

� De ce tân�ra 
savant� a adus 

accesorii artistice la 
ora de �tiin�e? 

� Voia s� traseze 
ni�te concluzii!. 
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Capitolul 1. Biologia

Capitolul 1 
BIOLOGIA 
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     Via�a. Cu to�ii o avem. Lumea din jurul nostru este plin� de via��, de la p�s�rile din 
aer, la pe�tii din mare �i la toate animalele de pe uscat. Dar cum „func�ioneaz�” via�a, de 
fapt? Dac� po�i r�spunde la aceast� întrebare, vei începe s� în�elegi unul dintre subiectele 
cele mai studiate din lumea natural�. 

ÎNCEARCĂ ŞI TU: CULORILE APEI 
Oamenii �i celelalte fiin�e sunt ni�te creaturi foarte complexe. De exemplu, plantele. 

Ele par s� fie un exemplu simplu al modului în care func�ioneaz� via�a. Le plantezi în 
p�mânt, le uzi �i la�i Soarele s�-�i reverse lumina asupra lor. Destul de repede, ele încep 
s� creasc�, înfloresc �i apoi mor. Dar în interiorul plantei au loc ni�te procese pe care nu 
le vedem… procese diferite de orice altceva cunoa�tem. Hai s� în�elegem aceste procese 
începând cu ceva despre care toat� lumea �tie c� reprezint� cea mai important� resurs� 
necesar� unei plante: apa. 

ÎNTREBARE 
� Cum ajunge apa din p�mânt în frunzele 

plantei? 

MATERIALE 
- 4 pahare de ap� la temperatura camerei 
- Coloran�i alimentari: ro�u, albastru, verde �i galben 
- 3 garoafe albe de la flor�rie 
- Un cu�it ascu�it 

PROCEDURA 
1. Amestec� în fiecare dintre cele patru pahare câte o culoare. Cu cât apa este 

colorat� mai intens, cu atât va fi mai eficient experimentul. 
2. Pune prima garoaf� într-unul dintre pahare, la alegere. Este posibil s� fie nevoie 

s�-i tai coada, dac� este prea lung�.  
3. În alt pahar, pune a doua garoaf�. 
4. Ia ultima garoaf� �i, cu ajutorul unui adult, spintec�-i tulpina în lung, a�a încât s� 

arate ca dou� codi�e mai mici, dar care s� r�mân� amândou� ata�ate la floare. 
5. Pune o jum�tate din coad� în al treilea pahar cu ap� colorat�, iar cealalt� 

jum�tate în al patrulea pahar, ultimul. 
6. Du florile într-un loc ferit de soare �i las�-le acolo o zi. Apoi, uit�-te la fiecare 

floare în parte. 
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CE SE ÎNTÂMPLĂ 
Apa urc� prin codi�a florilor pân� ajunge la 

p�r�ile lor extreme, proces numit ac�iune 
capilar�. Vei vedea asta atunci când floarea 
fiec�rei garoafe va c�p�ta culoarea apei în care e 
a�ezat�. �i mai interesant este faptul c� tulpina 
despicat� produce o floare cu ambele culori. Po�i 
repeta experimentul �i cu alte flori �i alte culori, ca s� vezi dac� se comport� la fel. Lujerii 
de �elin� cu frunze dau �i ei rezultate bune în acest experiment. 

SUPLIMENTAR 
Atunci când uzi plantele din gr�din�, trebuie s� uzi frunzele sau p�mântul din jurul 

bazei plantelor?1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 R�spunsurile la toate întreb�rile suplimentare se g�sesc la finalul c�r�ii. Num�rul scris ca exponent indic� num�rul 
r�spunsului de la final. 

�TIIN�A ONLINE 

ZooNet este un punct 
bun de pornire pentru 

informa�ii despre 
animale, gr�dini 

zoologice �i multe 
altele. Viziteaz� 

www.zoonet.org. 

 

GLUME SAVANTE 

� De ce savantul 
acela prostu� face 
baie cu c�ma�a pe 

el? 
� Pentru c� pe 

etichet� scrie: „Se 
spal� �i se poart�”. 

CUVINTE DE RE�INUT 

Ac�iune capilar�: Procesul care 
permite apei �i altor substan�e 

nutritive s� urce din p�mânt spre 
toate p�r�ile unei plante.
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