
p a r e n t s  22  a p r i l i e  2 0 1 9

fun— Cr eat iv

Din vopsitul  
ouălor poți face o lecție 

distractivă  
și educativă. Copiii vor fi 

uimiți și vor afla  
o mulțime de lucruri 

interesante. 
Fotografii de dane tashima 

Ouă-proiect 
de Paște
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ALBASTRU
4 căni apă +

2 căni varză roșie 
tocată

+ 2 linguri oțet de 
vin

ROZ
4 căni apă +

4 căni sfeclă roșie 
rasă

+ 2 linguri oțet de 
vin

PORTOCALIU
4 căni apă +
2 căni coji de 

ceapă galbenă, 
de la 6 cepe mici.
+ 2 lingurițe de 

oțet de vin.

GALBEN 
4 căni apă +

2 linguri pudră 
turmeric

turmeric + 2 linguri 
oțet

EXPERIMENTUL
Taie legume sau folosește 
condimente pe care le pui 
într-un vas cu apă și oțet – 
așa cum ți-am scris pe 
această pagină. Adu în 
punctul de fierbere, redu 
focul și lasă la foc mic 
35-40 minute. Lasă să se 
răcească, strecoară lichidul 
colorat într-un bol. Pune 
ouăle fierte în prealabil în 
colorantul obținut natural și 
acoperă. Lasă la frigider 
peste noapte, pentru a 
obține o culoare intensă.
Întoarce pe toate fețele, să 
te aisguri că prinde culoarea 
pe tot oul. Scoate ouăle și 
tamponează cu prosop de 
hârtie. 

LECȚIA
Plantele au pigmenți de 
culoare care se eliberează 
în apă, rezultând un colorant 
natural. 

1. COLOREAZĂ 
NATURAL
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EXPERIMENTUL
Înainte de a vopsi, scrie sau desenează 
pe ou folosing un marker pe bază de 
ulei. Lasă să se usuce câteva minute. 
Apoi vopsește ouăle și așteaptă să apară 
mesajele sau desenele. 

LECȚIA
Acest experiment îi învață pe copii că 
markerele pe bază de ulei sunt rezistente 
la colorantul din apă. Poți folosi și un 
creion de ceară, dar efectul nu va fi la fel 
de pronunțat. 

Codul secret
Foloseste această tehnică  

pentru a-ți suprinde copiii. Scrie-le  
despre un loc unde găsesc o răsplată,  

folosind câte o literă pentru  
fiecare ou. Pune-i pe copii  

să vopsească ouăle și când  
apar literele, să formeze  

cuvântul-indiciu. 

Shh!

2 TRANSMITE MESAJE 
ASCUNSE

Încă trei experimente cu aceleași 
ingrediente.

 ÎNCERCĂRI ÎN TIMP
Pune un ou într-un castron cu colorant făcut in 15 picături de colorant alimentar, 2 
linguri de oțet și 1 cană de apă. Scoate oul după ce îl scufunzi rapid. Pune un al 
doilea ou, pe care îl scoți după 30 de secunde, apoi un altul pe care îl scoți după un 
minut, un altul pe care îl lași 1 minut în colorant, înainte de a-l scoate. Observă cum se 
schimbă culoarea pe măsură ce lași mai mult oul în colorant. 

 FOLOSEȘTE ACIDUL
Pregătește 2 castroane cu ingredientele de mai sus, fără să pui oțetul într-unul dintre  
ele. Pune câte un ou în fiecare pentru 1 minut și compară culorile rezultate. 
Oțetul fixează culoarea în coaja de ou făcând ca ea să se coloreze mai repede. FYI: 
și alți acizi, precum sucul de lămâie, fac același lucru.

 SATURAȚIE
Amestecă 1 cană de apă, 2 lingurițe de oțet și 5 picături de colorant alimentar. 
Cufundă un ou în amestec și lasă un minut. Scoate și observă nuanța. Adaugă încă 5 
picături de colorant și bagă un alt ou în castron. Scoate-l după 1 minut. Reeptă 
procesul adăugând pentru fiecare ou nou alte 5 picături de colorant, pentru a vedea 
cât de mult se intensifică nuanța.

E X T R A 

i d e i

 neVOpsit 

 CU  

 OȚET 

 FĂRĂ  

 OȚET 

sCUFUnDat 30 SEC.

1 MIN.  5 Min. O ORĂ
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Amestecă  
picături din 

colorant de altă 
nuanță în alte 
boluri pentru a 

colora fiecare ou 
în parte în 
”straturi”.

EXPERIMENTUL
Într-un vas mic amestecă 2-3 
linguri de bicarbonat de 
sodiu cu 6-10 picături 
colorant alimentar și pune 
câțiva stropi de apă pentru 
a obține consistența unei 
paste. Unge un ou cu 
amestecul. Pentru a obține o 
reacție chimică, toarnă 1-2 
linguri de oțet și lasă 
culoarea să bolborosească, 
scurgându-se pe ou.

LECȚIA 
Reacțiile chimice au loc când 
două sau mai multe 
substanțe formează o nouă 
substanță. În acest 
experiment, oțetul se 
combină cu bicarbonatul de 
sodiu și produce bule. Ceva 
nou se întâmplă – apar bule, 
deci o reacție chimică a avut 
loc. 

3. OUL 
VULCAN


