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CE ÎNSEAMNĂ STEAM?
STEAM este prescurtarea pentru „știință, tehnologie, 

inginerie, artă și matematică”. Aceste domenii sunt puternic 
legate între ele: inginerii nu și-ar putea desfășura 
activitatea fără știință, tehnologie sau matematică.  

Tehnicile folosite în artă și modul în care funcționează pot 
influența știința, tehnologia, ingineria și matematica, la fel 

de bine cum și acestea pot influența arta. Împreună, STEAM 
poate duce la rezolvarea problemelor și ne poate face viața 

mai bună în moduri ce nu erau posibile până acum.

Ştiință Tehnologie Inginerie MatematicăArtă



Electricitatea este  
o putere care provine 
din particule minuscule 
numite electroni. 
Electronii sunt 
prezenți în fiecare 
material din lume –  
de la hainele tale, 
până la mâncarea și 
părul tău –, dar  
atunci când zboară 
dintr-o direcție  
în alta apare 
electricitatea.

Electronii au  
o sarcină mică,  
însă când se  
unesc mai mulți  
acea sarcină  
poate deveni  
suficient de mare  
pentru a fi  
puternică.

ELECTRICITATEA

În natură, poţi vedea electricitatea atunci 
când fulgerele apar pe cer. Fulgerul este 
alcătuit dintr-un număr uriaş de electroni ce 
plutesc deodată de-a lungul cerului, încercând 
să ajungă pe sol. Când se formează, apare  
o explozie de lumină.

S-a întâmplat vreodată să ţi se ridice părul 
după ce l-ai pieptănat sau după ce l-ai frecat 
cu un balon? Şi aceasta este electricitate!  
Peria de păr sau balonul transmit electroni 
părului tău şi, când ajung foarte mulţi 
împreună, aceştia se împing unul pe celălalt 
luând şi părul tău cu ei.

Când facem electronii să treacă prin fire 
(folosind baterii sau conectându-le la prizele  
din perete), electricitatea poate fi folositoare. 
Puterea lor poate face să funcţioneze obiectele  
pe care le conectăm la priză – de la becuri  
la maşini de spălat vase.
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CIRCUITELE ELECTRICE

ÎNTREBARE 
FULGER:

Cantitatea de energie care 
trece printr-un circuit  

se numeşte:
a) stafidă
b) curent

c) sămânţă

Acest circuit tocmai a fost 

conectat pentru a aprinde 

becul. Electronii sunt mici 

particule de electricitate 

cărora le place să 

călătorească de la partea 

negativă a bateriei la cea 

pozitivă. Iar bateriile  

au fost concepute 

pentru a profita 

cât mai mult 

de acest 

lucru!

+ –

POZITIV  +
NEGATIV -



Soare

GRAVITAŢIA

Deşi gravitaţia există de când 
a apărut Universul, aceasta  
a fost descoperită acum 
aproximativ 300 de ani,  
când Sir Isaac Newton  

a observat un măr ce cădea 
dintr-un copac.  

El a realizat că totul  
s-a întâmplat datorită  

acestei forţe.

Gravitația este o forță 
invizibilă care trage 
corpurile către sol. 
Acesta este motivul 
pentru care, atunci  
când sărim, ne întoarcem 
întotdeauna pe sol  
și nu continuăm  
să zburăm spre cer.

Fiecare planetă are 
propria forță 
gravitațională, iar 
aceasta diferă de la 
planetă la planetă. 
Cu cât este mai mare 
planeta, cu atât 
este mai mare 
gravitația.  
Pe planete mai 
mici decât 
Pământul, 
gravitația este 
mai slabă. Astfel, 
te-ai simți mai 
ușor și ai putea 
să faci sărituri 
mai înalte decât  
pe Pământ.
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Planeta Pământ este una dintre cele opt 
planete din sistemul nostru solar. Fiecare 

planetă se rotește în jurul ei înseși 
și orbitează (merge circular) în jurul 
Soarelui. Pământul merge cu o viteză de 

1 600 de kilometri pe oră. Luna se rotește 
în jurul Pământului, iar Pământul în jurul 

Soarelui.

Noapte Zi

DUREAZĂ...

pentru ca Pământul să se învârtă  
o dată. Este zi pentru noi atunci 

când partea pe care locuim se află 
cu faţa la Soare. Este noapte atunci 
când partea pe care locuim se află 

cu spatele la Soare.

1 ZI 1 AN

pentru ca Luna să înconjoare  
o dată Pământul.

pentru ca Pământul  
să înconjoare o dată Soarele.

1 LUNĂ

Mer
cur

Ven
us

Păm
ânt

Ma
rte

Jup
iter

Sat
urn

Luna

Ura
nus

Nep
tun
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