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Introducere 5

Introducere

Avântă‑te într‑o nouă lume cu ajutorul Cărţii de 
astronomie a copiilor din colecţia Enciclopedia 
puştilor! Fiecare capitol îţi va oferi o aventură în 

locuri nemaiatinse sau nemaivăzute de oameni, dar care 
sunt toate undeva acolo, aşteptându‑te. Pagină cu pagină, 
poţi descoperi ce se află dincolo de lumea pe care o cunoşti 
atât de bine şi chiar cine ar putea fi acolo, eventual. Deci, 
găseşte‑ţi un prieten şi pregăteşte‑te să porneşti către 
pla nete apropiate sau galaxii îndepărtate. 

Vei alege să mergi în locuri în care nimeni altcineva nu a îndrăznit 
să meargă, cum ar fi misterioasele găuri negre şi posibilele distorsiuni 
temporale? Sau ai prefera să porneşti într‑o călătorie care va dura opt‑
zeci de ani cu o cometă? Poate vei găsi soluţia unor probleme încă 
nerezolvate referitoare la spaţiu şi timp şi vei putea răspunde la între‑
barea de ce lumina se deplasează aşa cum o face. Există tone de acti‑
vităţi cu ajutorul cărora poţi explora spaţiul şi poţi vedea cum e să 
pluteşti eliberat de gravitaţie. Călătoria în spaţiu începe în interiorul 
acestei cărţi în care tu, familia şi prietenii tăi veţi găsi jocuri şi activităţi 
ce vă vor pune la încercare mintea şi abilităţile de astronomi şi astro‑
nauţi. Împreună, puteţi să gătiţi planete comestibile, să vă creaţi pro‑
priile găuri negre şi să inventaţi un nou tip de dulciuri. Sau poate vei 
dori să‑ţi creezi propriul extraterestru sau să devii stea. Cine ştie, poate 
vei fi cel care va descoperi misterul materiei întunecate sau va afla 
unde începe şi unde se termină universul.

În paginile acestei cărţi vei găsi informaţii despre cum să‑ţi alcătu‑
ieşti propria trusă de astronom amator şi cum să‑ţi transformi camera 
într‑un mic univers. De aici poţi de asemenea afla de ce au crezut 
oamenii că Soarele se învârte în jurul Pământului şi cum au descope‑
rit adevărul. Fie care capitol este plin de întrebări pe care le poţi EDITURA P
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6    Cartea de astronomie a copiilor

folosi să‑ţi pui în încurcătură prietenii, în timp ce exploraţi cerul şi 
călătoriţi către galaxii nesfârşite. Ca să te distrezi, poţi să simţi pe pie‑
lea ta cum e viaţa de astronaut la propria ta petrecere de astronaut. 
Împreună cu prietenii poţi călători prin timp către un loc în care puţini 
oameni au ajuns şi poţi afla ce va rezerva viitorul tuturor celor care 
locuiesc în universul nostru.

Înainte de a termina cartea, vei face o excursie în partea nevăzută 
a Lunii, vei descoperi de ce sunt atât de multe furtuni pe Neptun şi vei 
explora lumea extratereştrilor pentru a vedea de ce cred unii oameni 
că aceştia ar putea să existe. Toată lumea se va bucura să guste o bu‑
căţică din spaţiu când vei face o planetă comestibilă. Şi cui nu i‑ar 
plăcea să petreacă puţin timp afară, sub cerul plin de stele? Aşa că ia‑ţi 
pătura, fă rost de un binoclu şi hai să ne distrăm împreună dezlegând 
misterele spaţiului!
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Capitolul 3

Casă, dulce casă,  
planeta Pământ
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   Cartea de astronomie a copiilor32

Indiferent dacă 
crezi sau nu
Poţi „simţi” vremea mai 
ales când mergi cu avi‑
onul. Acele „goluri de 
aer” pe care le simţi 
când zbori prin nori 
sunt provocate de aerul 
cald care se ridică de 
la pământ şi întâlneşte 
aerul rece care coboară 
pentru a‑l înlocui. 

INFORMAŢII 

INTERESANTE

Pot să fac să ţi se ridice 
părul măciucă, chiar 
dacă nu eşti speriat. 
Sunt un tip de electrici‑
tate. Cine sunt?

A. magnetismul
B. frecarea
C. energia solară
D. electricitatea statică

D. electricitatea statică

Cine sunt?Cine sunt?

Dintre toate stelele din univers şi pla‑
netele din sistemul nostru solar, doar 
Pământul pare să fi fost capabil să 

per mită apariţia şi existenţa unor forme de 
viaţă! Chiar dacă şi câmpurile magnetice ale 
altor planete le protejează pe acestea de 
particulele periculoase, doar atmosfera 
Pământului asigură protecţie împotriva radi‑
aţiilor periculoase şi a obiectelor mici care 
plutesc în spaţiu şi conţine umiditate şi oxi‑
gen. Totul e deosebit la Pământ: lungimea 
zilelor şi a anilor, modul în care este înclinat 
şi vremea care îl menţine nici prea rece, nici 
prea cald. Fără îndoială este planeta perfectă!

Tu iei o linie şi eu iau un pol
Atunci când părinţii te pun să te uiţi la stele, ai observat ce 
forme îţi arată? Printre constelaţiile preferate se numără 
Ursa (Carul) Mare şi Ursa Mică (Carul Mic). Steaua din 
capătul osiei Carului Mic se numeşte Steaua Polară sau 
Steaua Nordului. Carul Mare circulă în jurul acestei stele 
tot timpul anului. Steaua Polară e folosită de tot felul de 
călători ca punct de reper pentru că pare să indice Polul 
Nord. Dar va fi acest lucru valabil şi în viitor? Deşi foto‑
grafiile Pământului îl înfăţişează ca pe o minge perfect 
rotundă, el este, de fapt, puţin bombat la ecuator şi puţin 
turtit la poli. Din această cauză, Pământul, ca un patinator 
îmbrăcat în haine largi, nu se roteşte perfect, ci se clatină. 
După mii de ani de clătinat, pământul se va fi deplasat 
suficient încât Polul Nord să fie indicat de altă stea! Poţi să 
ghiceşti care? 
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Capitolul 3: Casă, dulce casă, planeta Pământ 33

Contrariile se atrag
Te‑ai jucat vreodată cu magneţii de frigider? Dacă în‑

cerci să îi pui spate‑n spate, poţi simţi cum magneţii se res‑
ping. Dacă îi uneşti în părţile laterale, vei vedea că atârnă 
unul de altul. Ceea ce vezi şi simţi se numesc linii de forţă 
ale câmpului magnetic. Acelaşi tip de energie emană şi 
din Polii Nord şi Sud ai unui alt magnet uriaş, pe care îl 
numim Pământ. De ani de zile oamenii încearcă să înţe‑
leagă de unde vine magnetismul. Când îţi perii iarna pă‑
rul, poţi auzi de obicei electricitatea circulând prin el. 
Această electricitate pe care o numim statică este formată 
din particule cu sarcină electrică numite ioni, care sunt 
întotdeauna gata să se deplaseze încoace şi încolo dacă 
le permit condiţiile. Transmiterea electricităţii prin fier sau 
frecarea fierului de un magnet permanent poate crea un 
magnet nou. Oamenii de ştiinţă cred că în centrul Pămân‑
tului se află un nucleu de fier topit care se roteşte. Când 
Pământul se mişcă, electricitatea din aceste particule cu 
sarcină electrică se mişcă şi ea, la fel ca 
electricitatea statică din părul 
tău. Această deplasare a 
elec tricităţii mag netizează 
nucleul de fier. Electricita‑
tea şi magnetismul lucrează 
îm pre ună şi se pot deplasa 
prin univers sub formă de 
unde.

Sunt peste tot în jurul 
tău!

Ciudat la electricitate şi magne‑
tism este că nu le poţi vedea. 
Dintre undele electromagne‑
tice pe care nu le poţi vedea 
fac parte undele radio, cele de 

POLARĂ: Polară este numele dat 
stelei care se află în prelungirea 
axei de rotaţie a Pământului. Poţi 
găsi Steaua Polară căutând o stea 
strălucitoare pe cerul nordic. Face 
parte dintr‑o constelaţie pe care o 
numim Ursa Mică/Carul mic.
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   Cartea de astronomie a copiilor34

televiziune, razele X, razele ultraviolete (UV) 
şi microundele. O formă de unde pe care le 
poţi vedea sunt cele care formează lumina 
solară. Şi Soarele creează magnetism. Dacă 
vrei să vezi fotografii ale liniilor de forţă ale 
câmpului magnetic care ies din suprafaţa Soa‑
relui, poţi să te uiţi într‑o carte despre Soare 
sau să scrii „Soare & linii magnetice” în că‑
suţa de căutare pe internet! Poate că ai şi tu 
una din acele jucării cu magneţi care îţi per‑
mit să desenezi sau să‑ţi scrii numele şi apoi 
să le faci să dispară la fel de repede cum au 
apărut. În cazul majorităţii acestor jucării, 
magnetul este în bagheta pe care o ţii în 
mână, iar desenele apar atunci când bucăţe‑
lele de metal sunt atrase spre tablă de către 
magnet. Poate ai folo sit şi litere sau poze 
magnetice care se lipesc de suprafeţele meta‑
lice cum ar fi frigide rul. Fiecare pată solară 
întunecată, un magnet enorm care poate fi cât 
Pământul de mare, are un Pol Nord pe unde 
liniile ies din suprafaţa Soarelui şi un Pol Sud 
pe unde reintră. Uneori oamenii nu‑şi pot fo‑
losi telefoanele mobile sau nu pot vedea emi‑
siuni la programele de televizor prin satelit 
pentru că un ciclu de pete solare trimite prea 
mult magnetism către Pământ. Oamenii de 
ştiinţă care au studiat Soarele cred că acesta 
îşi inversează polii magnetici o dată la două‑
zeci de ani. Ei cred că şi Pământul ar putea 
face acelaşi lucru, dar o dată la câteva mii sau 
milioane de ani. Ai putea crede că toate 
obiectele din sistemul solar au un magnet, 
dar pe Lună, pe Venus şi pe Marte nu există 
magnetism, iar pe Mercur este foarte slab!

Treci la 
închisoare!
Acum aproximativ 
400 de ani, astro‑
nomul Galileo  
Galilei a dovedit un 
lucru foarte impor‑
tant legat de stele 
şi planete. Datorită 
acestei desco‑
periri, alţi savanţi şi 
mulţi conducători 
importanţi din vre‑
mea aceea l‑au con‑
siderat pe Galileo 
Galilei „periculos”. 
El a fost arestat şi tri‑
mis la închisoare! 
Foloseşte numerele 
pentru a citi în ordine 
cuvintele din chenar. 
Vei afla ce a dovedit 
Galileo Galilei!
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