
Datos moi importantes antes de comezar: 

- Son actividades para facer en familia. Polos ingredientes e procedementos dalgúns 
experimentos debemos estar baixo a vixilancia de adultos.  
 

- O máis importante é desfrutar do proceso. Non pasa nada se o resultado non é 
satisfactorio, só é unha oportunidade máis de activar o noso razoamento lóxico e 
pensar en que puido saír mal e como se pode solucionar. Se considerades 
que non ten solución, sempre podedes comezar de novo cambiando os 
aspectos que consideredes oportunos. Imaxinación ó poder!! 
 

A DIVERTIRSE!!! 

 

Choiva DE CoRES 
Para facer a nosa propia nube de choiva precisaremos: 

Un vaso ou recipiente 

Espuma de afeitar 

Auga 

Colorantes 

Comezaremos botando no recipiente ¾ partes de auga e cubriremos a 
superficie coa espuma de afeitar para crear a nosa nube. Agora collemos o 
colorante que máis nos guste o botamos 3 ou 4 pingas na espuma, sempre 
no mesmo sitio. É moi interesante escoller dúas cores e botar as pingas 
dunha cor nun lado do vaso e as pingas da segunda cor no outro lado, 
acabarán mesturándose e formando unha cor distinta. 

CONSELLO: Non é preciso cubrir todo o espazo restante con espuma, xa 
que se a nube é moi grosa teremos que esperar máis tempo para ver a 
choiva. Se o colorante tarda demasiado en caer a través da nube, bota 
máis pingas no mesmo sitio que o fixeches anteriormente. 

Ó igual que pasa coas nubes e a auga da choiva, a medida que botamos máis e máis 
pingas, estas fanse demasiado pesadas e a nube xa non pode conter tanto colorante, 
polo que acaba caendo ó fondo do vaso en forma de choiva de cores. 

 

TinTa inviSiblE 
Queres enviar unha mensaxe secreta? Tan só precisarás zume de limón.  

CONSELLO: recoméndoche que cortes o limón por un extremo para 
espremer o zume e o gardes para facer o seguinte experimento. 

Xa tes o zume nun vasiño? Pois colle un pincel fino ou un pau dos oídos e escribe a 
túa mensaxe ou fai un debuxo. Cando remates deixa secar a folla por completo. (Non 
tires o zume que che sobra, precisámolo para o seguinte experimento) 



Para ler a mensaxe secreta precisaremos unha fonte de 
calor, poden ser mistos ou unha prancha para o pelo.  

Dándolle calor ó folio irá aprecendo 
pouco a pouco a nosa mensaxe ou 
debuxo segredo. Tede moito OLLO neste paso, extremade as 
precaucións. 

O zume de limón é unha sustancia orgánica que se oxida e 
vólvese marrón cando se quenta. O zume ten carbono que a 
temperatura ambiente non se ve, pero cando se impregna nas 
fibras do papel e logo este se quenta, o carbono despréndese e 
ponse en contacto co aire creando esa oxidación.  

 

volCan DE limon 
Gardaches o limón e un pouco do zume de antes? Espero que si! Veña, vai por eles. 
Tamén imos precisar: 

Bicarbonato 

Xabón 

 

Desta vez o limón será o propio recipiente e dentro 
botaremos un chorriño de xabón e unha cullerada pequena 
de bicarbonato. Se queres darlle un toque de cor podes 
engadir un pouco de colorante.  

Por último engadimos o zume de limón. COIDADO! Xa 
comezan a subir a burbullas! 

O limón ten ácido cítrico e cando se mestura co bicarbonato fórmase dióxido de 
carbono, producindo esta explosión de burbullas. 

Gustaríache saber outra forma de facer un volcán?  

ouTRo pEquEno volCan 
Para este volcán precisamos: 

Vinagre 

Bicarbonato 

2 vasos 

Botaremos un dedo de bicarbonato nun vaso e outro dedo de 
vinagre no outro vaso. Podedes poñer máis cantidade se queredes, 
pero recordade que as medidas son as mesmas para os dous. 

Agora so hai que baleirar lentamente o vinagre no vaso do 
bicarbonato e a desfrutar das burbullas.  



Gústache facer experimentos? Que che parece se imos máis lonxe? Aplicaremos o...  

mEToDo CiEnTifiCo 
O método científico consiste en observar unha realidade ou 
un fenómeno e facerse preguntas sobre o que observamos 
para crear hipóteses. As hipóteses consisten en anticipar ou 
intentar adiviñar os feitos. 

O seguinte paso no método científico é facer un experimento, 
deste modo podemos comprobar se as hipóteses que creamos 
antes do experimento son certas ou non, chegando así a 
unha conclusión. 

Agora imos observar un fenómeno: AS COUSAS OU PERSOAS CAEN Ó CHAN. 

Seguro que caíches ó chan máis dunha vez e tamén se che caeron un montón de 
cousas, unha galleta, un lapis, un xoguete... 

A pregunta é: POR QUE AS COUSAS E AS PERSOAS CAEN? AS COUSAS CAEN Ó 
MESMO TEMPO? OU TARDAN UNHAS MÁIS QUE OUTRAS EN CHEGAR Ó CHAN? 

Agora tócache a ti, vas facer unha hipótese: Imaxina que tiramos unha botella de 
plástico chea de auga e unha baleira ó mesmo tempo. A botella chea pesa máis pola 
auga que ten dentro, a outra case non pesa nada porque está baleira.  

CAL CREES QUE VAI CHEGAR ANTES Ó CHAN? A BALEIRA OU A QUE ESTÁ 
CHEA? Podes escribir ou debuxar o que crees que vai pasar. Fai a túa hipótese e 
plásmaa nun papel como os auténticos científicos. 

Chegou o momento de facer o EXPERIMENTO: colle dúas botellas de 
plástico e enche de auga unha delas. Agora tira ó chan as dúas ó 
mesmo tempo e observa con moita atención o que pasa. Acórdate de 
pechalas ben, non vaia a ser que teñamos que coller a fregona sen 
necesidade!  

Despois do experimento debemos chegar a unha conclusión 
analizando os resultados: QUE PASOU? CAL CHEGOU ANTES? OU 
CAERON AS DÚAS Ó MESMO TEMPO? Podes plasmar nun papel este 
paso tamén, debuxando ou escribindo o que pasou durante o 
experimento.  

NOTA NON APTA PARA TRAMPULLEIROS. LER DESPOIS DE EXPERIMENTAR 

A maioría da xente pensa que a botella chea de auga vai chegar antes ó chan porque é máis pesada 
e a botella baleira, como é máis lixeira, vai tardar un pouco máis en caer. Pero como xa 
comprobaches iso non é certo. As dúas botellas caen ó mesmo tempo. Pero, iso a que se debe? 

É por unha cousa que se chama GRAVIDADE. A gravidade é unha especie de abelá que se atopa no 
centro da Terra e ten tanta forza que atrae a todos os obxectos cara a ela, sen importar o moito ou 
pouco que estes pesen. É coma un imán moi forte. Por iso os astronautas do espazo poden flotar, como 
non están na Terra a gravidade non é capaz de atraelos e quedan suspendidos no aire. 

Espero que desfrutedes moito destes experimentos 

Unha aperta familia 


