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Uimitoarea carte a științei le oferă celor mici 
răspunsuri clare care-i vor ajuta 

să înțeleagă mai bine lumea din jur.

De ce pocnesc fl oricelele de porumb? Ce te face 
să sughiţi? De ce cuburile de gheaţă plutesc?

Răspunsurile acestor întrebări captivante 
și ale multor altora pot fi  găsite în această 

carte plină de informaţii inedite.

De la fascinantul spațiu cosmic 
la animalele uluitoare cu care 

împărțim Pământul, vei descoperi 
când, unde și cum se petrec 

lucrurile în lumea stranie 
și minunată a știinţei.
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Hrană pentru creier
Se spune că unii oameni trăiesc pentru a mânca, iar
alţii mănâncă pentru a trăi. Care dintre aceste afirmaţii 
te descrie pe tine? Gândeşte-te bine! Între timp, iată 
câteva întrebări pe care probabil nu ți le-ai pus până 
acum. Interesante răspunsuri, nu-i așa?

                    De ce îţi chiorăie      

stomacul când îţi este foame?

Mâncarea înghiţită trece prin stomac, ajungând în intestine.

Muşchii presează şi împing mâncarea, pe măsură ce aceasta

este digerată. Dar, la aproximativ două ore după ce stomacul tău s-a 

golit, creierul trimite un semnal pentru ca mușchii să înceapă iar să pre-

seze și să împingă. Probabil că deja îţi este foame în acel moment.

Dar atunci când muşchii presează și împing pe stomacul gol se produc 

nişte zgomote puternice.

Consumul de peşte
te face mai deştept?
Această teorie a părut multă vreme o simplă poveste pentru copii. Dar în zilele noastre, savanții o consideră adevărată. Copiii care mă-nâncă anumite specii de peşte (cum ar fi tonul sau macroul) obţin rezul-tate mai bune la teste. Aceşti peşti conţin un acid gras denumit

omega-3, care irigă mai bine
creierul cu sânge.

GHIORȚ
GHIORȚ
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Ce se întâmplă
dacă înghiţi o monedă?

Din fericire, de obicei nu se întâm-plă absolut nimic. Sistemul tău diges-tiv este elastic, astfel că o monedă se poate strecura fără a rămâne blocată. În plus, sistemul digestiv acoperă obiec-tele străine cu mucus pentru a le ajuta să alunece. Dacă înghiți o monedă, este important să-ți examinezi scaunulpână în momentul în care aceasta a fost eliminată.

Cum ştie corpul tău

când eşti sătul?

Celulele grase din corpul tău trimit spre creier o substanţă denumită leptină. 

Aceasta transmite creierului că nu mai ai nevoie de „combustibil” pentru a ţine 

organismul în funcţiune, astfel că ar trebui să încetezi să mai mănânci. Uneori 

oamenii produc prea multă leptină deoarece au prea multe celule grase! Prea 

multă leptină poate deruta creierul, împiedicând transmiterea mesajului:

                                       „Hei, oprește-te din mâncat!”

GHIORȚ
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Secrete despre somn
Ce se întâmplă când dormi? 
Visezi, vorbeşti sau chiar ieși la 
o plimbare? Şi de cât somn ai 
nevoie? Citește în continuare, 
pentru a afla secretele somnului.

De ce copiii trebuie să meargă
la culcare înaintea adulţilor?

Copiii trebuie să meargă la culcare mai devreme şi să doarmă mai mult decât adulţii din două motive. Primul este că trebuie să ajute organismul să acu-muleze energie – creşterea necesită foarte multă energie. Al doilea motiv, după spusele cercetătorilor, este că somnul în sine ajută creierul să se dez-volte.

De ce visăm?
Cu toţii visăm, chiar dacă dimi-

neaţa nu ne mai amintim visele. 

Dar medicii nu au căzut de acord 

asupra motivelor pentru care 

visăm. Unii spun că visele nu 

au niciun scop real. Alţii 

consideră că sunt o moda-
litate de a ne con-

frunta cu pro-
blemele care ne 
macină când sun-

tem treji.
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Ce se întâmplă
când eşti hipnotizat?
Ar putea părea că eşti adormit – dar, de fapt, nu eşti. Hipnoza este o modalitate de a odih-ni partea creierului care se ocupă de lucruri-le de zi cu zi. Cealaltă parte devine mai activă. Aceasta este partea care se ocupă mai mult cu visele, temerile și stările tale. De aceea oa-menii încearcă hipnoza pentru a face lucruri precum renunțarea la fumat sau învingerea fobiei de păianjeni.

Ce anume cauzează somnambulismul? 

Toţi trecem prin diferite etape ale somnului în fi ecare noapte. 

Uneori suntem puţin tulburaţi într-o etapă a „somnului 

profund”. Pare că ne trezim şi începem să mormăim sau chiar 

să mergem. Dar, de fapt, încă dormim. Somnambulismul este 

cel mai întâlnit la copii, iar majoritatea depăşesc această 

fază până devin adolescenţi.
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Părul, în toate 
formele lui
Te preocupă părul tău sau îl acoperi rapid cu 
o căciulă? Cum ai arăta cu o barbă până la 
genunchi sau dacă ai fi chel? 

Cât de lungă poate fi o barbă?

Barba unui bărbat creşte cu aproximativ 13 centimetri pe 

an. Această creştere nu poate fi  oprită, decât dacă alegi să 

te bărbierești. Bărbatul cu cea mai lungă barbă măsurată 

vreodată a fost Hans Langseth din Norvegia. Când acesta a 

murit, barba lui măsura 5,65 m lungime.

De ce unii oameni
au părul ondulat?

Felul în care arată părul tău este moştenit de lapărinţi sau de la bunici. Fiecare fi r de păr crește dintr-oadâncitură a scalpului, numită folicul pilos. Părul care iese dintr-un folicul circular creşte drept. Un folicul oval determină părul să crească ondulat.
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De ce avemsprâncene?
Rolul sprâncenelor este acela de a ține departe picăturile de sudoare de pe frunte. Dar sprâncenele mai au şi altă misiune. Ele pot fi un instrument de comunicare – prin mișcarea lor poți transmite diverse emoții: mânia, frica, bucuria, disprețul, tristețea.

De ce unii
bărbaţi chelesc

şi alţii nu?
Acest lucru depinde în special 

de existența, în familia mamei 

sau a tatălui, unor bărbați 

care au avut chelie. Gena 

care provoacă apariţia 

cheliei distruge celulele 

producătoare de păr. O dietă 

deficitară sau o boală pot, de 

asemenea, determina apariţia 

cheliei.
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Nu mă simt bine
Atunci când organismul tău este atacat de microbi
şi de infecţii, el are numeroase modalităţi de a
riposta. Uneori, însă, e nevoie de puţin ajutor
din partea medicinei moderne pentru
a combate o boală... 

De ce faci febră

când eşti bolnav?

Corpul tău se încălzeşte atunci când luptă cu o infecţie.

Această încălzire este ceea ce noi numim febră. Când de-

tectează o infecţie, organismul tău produce nişte substan-

ţe numite pirogeni. Sângele transportă pirogenii către creier. 

Atunci creierul „dă drumul la căldură” pentru a distruge microbii 

care cauzează infecţia.

De ce îţi curge nasulpe vreme rece?
Nasul verifi că aerul care coboară în plămânii tăi. De obicei, el produce mucus pentru a împiedica praful şi alte particule să pătrundă în căile respira torii. Micile vase de sânge din nările tale se lărgesc pe vreme rece, pentru a încălzi aerul. Dar surplusul de sânge face, de asemenea, nasul să pompeze         mai mult mucus. De aceea îţi curge         nasul.
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De ce unii oameni
au rău de mare?

Creierul tău primeşte semna-le de la alte părţi ale corpului. Acestea îi transmit creierului dacă tu te mişti sau nu. Semnalele pentru păstrarea echilibrului vin din urechea in-ternă. Pe o mare agitată, aceasta transmite creierului 
că te mişti în sus şi în jos. Dar ochii tăi văd că obiectele
de pe navă şi pereţii acesteia nu se mişcă. Atunci cre-
ierul tău devine confuz şi de aici apare acea senzaţie groaznică de rău de mare.

Ce a fost

Moartea Neagră?

A fost o boală pe care doctorii o numesc acum

ciumă bubonică. Între anii 1348 şi 1350, ea a făcut ravagii

în Asia şi în Europa. Milioane de oameni au murit, inclusiv

jumătate dintre toţi europenii. Boala era răspândită de purici. 

Victimelor le apăreau nişte umfl ături oribile, care se înnegreau.

Medicina modernă poate trata boala, însă în Evul Mediu

nu exista niciun remediu – cei care se îmbolnăveau, mureau.
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Greu de ştiut
Ai o viaţă întreagă pentru a învăţa cât mai multe despre minunile 

corpului uman. Iată câteva întrebări interesante cu care 
poți începe.

De ce ai buric?
Înainte să te naşti, te-ai dezvoltat în interiorul mamei tale. Timp de nouă luni, ai primit toatăhrana şi oxigenul de care aveai nevoie printr-un tub care ajungea în stomacul tău. Dar, după ce te-ai născut, ai început să-ți folosești gura şi nasul pentru a mânca şi a respira. Aşa că doc-torul a făcut un nod în jurul acelui tub şi l-a tăiat. Acel nod este buricul tău.

Otrava
are întotdeauna

un gust neplăcut?
Nu. Câteodată, ceea ce este otrăvitor poate avea 

un gust bun. Oamenii mănâncă uneori ciuperci şi 

abia pe urmă afl ă că acestea erau otrăvitoare. Ar 

trebui să te asiguri întotdeauna că ceea ce mă-

nânci este sănătos.



O lume
nebună 
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Dragul nostru glob
Ai un glob pământesc în cameră sau în clasă? Priveşte-l cu atenţie.
Imaginează-ți că ești astronaut şi că priveşti Pământul plutind
prin spaţiu. Hm, cum ar fi? Uimitor, nu-i aşa?

De ce este mai cald vara?
În timpul verii, emisfera nordică (jumătatea de sus a Pământului) este înclinată spre Soare. Aceasta primeşte mai multă lumină de la Soare şi devine mai caldă. În acest timp, în emisfera sudică este iarnă. După şase luni lucrurile se inversează, astfel că jumătatea de jos a globului este mai aproape de Soare.

De ce crezi că cea mai mare parte

a uscatului planetei se află la nord de Ecuator?

Pur şi simplu se întâmplă să fi e aşa în acest moment. Poate nu o să crezi, dar continen-

tele de pe glob se mişcă foarte încet. În urmă cu aproximativ 300 de milioane de ani, 

planeta noastră avea o singură masă mare de uscat, numită Pangea. Aceasta se afl a în 

mare parte la sud de 
ecuator. Peste încă 
200 de milioane de 
ani, probabil că lucru-
rile vor arăta diferit 
din nou.
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Cât de departe este linia orizontului? Linia orizontului este o linie imaginară care desparte pământul de cer. Cu cât eşti mai înalt sau te afl i mai sus, cu atât mai mare este distanţa pe care o poţi vedea înainte ca suprafaţa Pământului să dispară din câmpul tău vizual. Pentru o fată cu înălţimea de 140 cm, linia orizontului se afl ă la 4,2 kilometri distanţă. Dar, dacă fata s-ar afl a pe o scară înaltă de 3 metri, linia orizontului s-ar afl a la 4,5 kilometri depărtare.

     Cât din suprafața 

planetei este 

acoperită de gheaţă?

Mai puţin de 10%. Cea mai mare 

parte din această cantitate de 

gheaţă se află în gheţarii şi în calo-

tele glaciare din Groenlanda şi An-

tarctica. Zăpada şi gheaţa acoperă 

și munţii din alte părţi ale lumii, pe tot 

parcursul anului.

ORIZONT
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Vreme furtunoasă
Ajutor! Pe umbrela mea aterizează broaște! Paiele zboară ca nişte suliţe, iar 
urechile îmi ţiuie de la atâtea tunete! Şi parcă prognoza meteo menţiona 

„şanse slabe de ploaie”...

Chiar plouă cu broaşte? 
Vârtejurile violente pot ridica broaștele din râuri și lacuri, transportându-le pe distanțe mari. Acestea cad când forța vântului slăbește. Și nu e de mirare, din moment ce unele tornade ridică mașini și case de pe suprafața pământului.

Vântul chiar poate înfige

un pai într-un stâlp

de telegraf?

Da, poate, dacă vântul este sufi ci-

ent de puternic. În timpul torna-

delor, viteza rafalelor de vânt atin-

ge chiar și 500 km/oră, transformând obiecte 

inofensive în arme mortale. Dar paiul nu este 

prea fi rav? Nu şi dacă unul dintre capete este în-

fundat. În acest caz, aerul intră şi împinge cu pu-

tere în pereţii paiului. Paiul devine astfel mai tare, 

ca o roată de bicicletă bine umfl ată.




