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Câteva idei – Realizarea unei 
clepsidre/timer

Creați o clepsidră/timer pentru a măsura timpul, utilizând sticle 
și nisip.

Veți avea nevoie de:

-2 x sticle goale de plastic

-1 x pâlnie

-1 x scotch

-1 x lipici

-1 x ceva ascuțit, pentru găurit – compas

-1 x o șurubelniță sau un creion

-1 x ceva pentru umplut – nisip, cuș-cuș

1 Realizați prima gaură

2 Lărgiți gaura

Gaura trebuie să fie suficient de mare 

pentru a permite nisipului să curgă prin ea. 

Folosiț i șurubelnița pentru a lărgi gaura.   

 

 
 

Realizaț i o gaură mică în centrul  capacului 

de sticlă. Solicitaț i ajutorul unui adult. 

Faceț i gaura cât mai în centru.  

 

 

 

ALICE ÎN ȚARA 
MINUNILOR
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4 Lipiți cele două capace

Lipiț i cele două capace și lasaț i-le la uscat. 

Aveț i grijă ca găurile să se suprapună 

perfect.  

 

 

 

5 Adăugați nisipul

Folosiț i pâlnia pentru a umple una dintre 

sticle cu nisip, apoi înșurubaț i unul dintre 

capacele lipite cu grijă, pentru a nu se 

dezlipi. 

 

 

 

6 Măsurați timpul 
Înșurubați cu atenție ce-a de-a doua sticlă. Întoarceți sticla și 

începeți să cronometrați un minut/ să numărați până la 60. Când ați 

ajuns la 60  trasați pe sticla de jos, în care a curs nisipul, o linie 

pentru a indica 1 minut și opriți curgerea nisipului prin înclinarea 

clepsidrei. Desfaceți sticla nemarcată și aruncați restul de nisip 

rămas. Acum aveți o clepsidra/un timer care măsoară 1 minut. 

 

 
 

7 Întăriți clepsidra

Puteț i adăuga scotch în jurul capacelor pentru 

a fi siguri că cele două sticle nu se vor dezlipi.  

Clepsidra/timer-ul vostru este gata! 

 
 

 

 

3 Realizați a doua gaură

Trebuie să faceț i o gaură asemănătoare în 

celălalt capac. Este important ca cele două 

găuri să corespundă.  

 

 

 

ALICE ÎN ȚARA 
MINUNILOR

Înșurubați cu atenție ce-a de-a doua sticlă. 
Întoarceți sticla și începeți să cronometrați un 
minut/ să numărați până la 60. Când ați ajuns la 
60  trasați pe sticla de jos, în care a curs nisipul, 
o linie pentru a indica 1 minut și opriți curgerea 
nisipului prin înclinarea clepsidrei. Desfaceți sticla 
nemarcată și aruncați restul de nisip rămas. Acum 
aveți o clepsidra/un timer care măsoară 1 minut.


