
Proposta de actividades VOLUNTARIAS E ABERTAS, por favor, son SUXESTIÓNS.

«A mente que se abre a unha nova idea xamais volve ao seu tamaño orixinal» 

Albert Einstein.

CIENCIA. EXPLOSIÓN DE CORES.

Necesitas:
• 1 plato ou recipiente un pouco fondo.
• Leite (mellor enteiro) suficiente para cubrir o fondo do plato/recipiente.
• Colorantes alimentarios (3 ou 4 cores).
• Xabón líquido para a louza.
• Escarvadentes ou hisopos.

Actividade:
1. Botamos un pouco de leite no plato ou recipiente (cubrimos o fondo).
2. Poñemos unhas gotas de colorante alimentario, intentando que non queden xuntas.
3. Mollamos a punta do escarvadentes ou hisopo no xabón líquido.
4. Toca co escarvadentes/hisopo con xabón nunha das cores e a desfrutar da explosión.

Que pasou?
O leite está composto por auga, vitaminas, minerais, graxas e proteínas, sendo estas dúas
últimas as responsables da reacción ao colocarlle a gota de xabón.
Nun inicio, as gotas de colorante no se mesturan co leite, pero cando poñemos a gota de
xabón comeza a crearse a explosión de cores porque este rompe as moléculas de graxa e
proteína; é dicir, rompe a tensión superficial do leite. Por eso é mellor o leite enteiro, é
rico en graxas e proteínas.
Esta reacción non é infinita, chega un momento en que comeza a ser máis lenta, ata
estabilizarse, porque o xabón comeza xa a mesturarse uniformemente co leite.



FACEMOS DUCIAS DE OBXECTOS DA MESMA COR E ORDENAMOS
ATENDENDO AO SEU TAMAÑO.
DUCIA. Agrupamos diferentes elementos de 12 en 12. Ducia de distintos obxectos da túa
cor favorita (por exemplo: folla verde, botón verde, uva verde, leituga verde, afialapis
verde, col verde, pantalón verde, cera verde, xoguete verde, plato verde, coxín verde,
pelota verde) e ordenámolos atendendo ao seu tamaño.

Quen queira pode enviar fotos ao mestre ao correo infantilagustin@gmail.com ou ao meu
whatsapp.

• Continuamos co rincón de Luca, smartick e ixl:                          
◦ http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=rinconluca,
◦ https://www.smartick.es
◦ https://es.ixl.com/math/infantil

• Lembrade continuar cunha rutina diaria.

• Empregamos os  números nas actividades cotiás.

CONTO PARA TRABALLAR A EDUCACIÓN EMOCIONAL:

• A COUSA QUE MÁIS DOE DO MUNDO. De Paco Liván (autor) Roger Olmos
(ilustrador). OQO.
Teñades ou non o conto en formato libro podedes velo na páxina da CRTVG:

http://www.crtvg.es/tvg/a-carta/capitulo-7-a-cousa-que-mais-doe-do-mundo

Moita saúde e saúdos.

Agustín.
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