
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!! 
 

- CONSELLO: se ides usar colorantes recomendamos os que son líquidos. 
Se tedes os que son tipo xel é mellor que os disolvades en auga primeiro. 
 

A DIVERTIRSE!!! 

 

O CICLO DA AUGA 
Para descubrir como funciona o ciclo da auga só imos precisar: 

Unha bolsa de plástico hermética 

Auga 

Rotulador permanente  

 

En primeiro lugar debuxaremos co rotulador unhas ondas 
na parte baixa da bolsa, como se fose o mar. No lado 
esquerdo pintamos unhas frechas ascendentes e enriba de 
estas, na parte superior da bolsa faremos un sol. Ó lado de 
ese sol pintamos unhas nubes, que deben quedar na parte 
dereita e baixo as nubes temos que debuxar unhas frechas 
descendentes e pingas de choiva. Agora enche a parte 
baixa da bolsa cunha pouca auga, onde debuxaches as 
ondas. Podes engadirlle un pouco de colorante azul para 
que se pareza máis ó mar. Xa temos o ciclo da auga 
preparado para observar, só temos que poñelo onde lle 
dea o sol, pegado con cinta adhesiva na xanela, por 
exemplo. 

 

Gracias ó calor do sol a auga sube en forma de vapor ata que se condensa formando 
pingas nas nubes, finalmente esas pingas precipítanse como a choiva acabando outra 
vez no mar. 

 

 

 



VIrA freChAs 
Neste experimento poderás observar unhas frechas que cambian de sentido como por 
arte de maxia, ou máis ben, como por arte de ciencia! Precisamos: 

Un papel con dúas frechas 
debuxadas que miren cara á 
dereita 

Un vaso, mellor se é liso 

Auga  

Apoia o papel coas frechas na parede ou nalgunha outra superficie que lle permita 
quedarse en pe e a un palmo diante do papel poñemos o vaso baleiro. Agora 
observa, Podes ver as frechas a través do vaso? Seguen igual que antes? Ben, chegou 
o momento de botar a auga no vaso. Podes facelo pouco a pouco e observando os 
cambios. Que lles pasou ás frechas? Cambiaron de sentido? Como pode ser? 

 

 

Este efecto chámase refracción, que é a desviación dos raios de luz cando atravesan 
medios distintos, neste caso o aire e a auga. Antes de botar auga no vaso había aire 
diante do papel, dentro do vaso e tamén diante do vaso. Como o medio que 
atravesa a imaxe é o mesmo (aire) os raios viaxan en liña recta e podemos observar 
a mesma imaxe tal e como está debuxada, é dicir, as dúas frechas mirando cara a 
dereita. Cando botamos auga no vaso temos dous medios diferentes, a auga do vaso 
e o aire que está diante e detrás. Agora os raios viaxan a través da auga e comezan 
a desviarse, chegando un punto no que se cruzan, por iso vemos as frechas viradas 
cara á esquerda. 

 

 

 

 

 

 



LeIte psICODeLICA  
Para desfrutar con esta leite psicodélica precisamos: 

Prato fondo 

Leite 

Colorantes 

Paus dos oídos 

Xabón líquido  

 

 

 

 

En primeiro lugar botamos o leite no prato fondo 
e no centro poñemos con moito coidado unha ou 
dúas pingas de cada colorante, podes usar as cores 
que queiras. Tamén podemos poñer un pouco de 
xabón nun vaso pequeno ou nunha cunca de café 
para que resulte máis cómodo. Agora mollamos o 
pau dos oídos no xabón e poñémolo no centro dos 
colorantes. Xa verás que formas máis chulas 
quedan no leite. Podes ir poñendo o pau con 
xabón en distintas zonas por onde está o colorante 
e modificar así as formas psicodélicas das cores. 

 

CONSELLO: o efecto pode variar segundo o tipo de leite, é preferible o leite enteiro, 
pero se tedes varios tipos de leite na casa anímovos a probar con cada un e observar 
os distintos efectos que producen. 

 

O efecto de este experimento débese á reacción do xabón ó entrar en contacto coas 
graxas do leite, por iso se usamos un leite desnatado non se observa o mesmo efecto 
xa que non ten tanta graxa como o leite enteiro. 

 

 

 

 

 

 



 

CrIstAIs De sAL 
Para facer cristais de sal precisamos: 

Unha tapa plana 

Auga 

Sal  

 

Comezamos poñendo un pouco de auga na tapa e 
botamos media culler pequena de sal. Remexemos ata 
que se disolva e buscamos un lugar para deixar a tapa. O 
mellor é non mover de sitio a tapa, así que buscade un 
lugar no que non estorbe, e se lle da o sol moito mellor, xa 
que teremos que esperar uns días ata que a auga se 
evapore.  

Como a auga se vai evaporando moi lentamente, os átomos da sal teñen tempo de 
reorganizarse formando eses pequenos cristais cadrados. Se quixeramos facer o 
mesmo poñendo a auga nunha pota para que se evapore, non obteríamos eses 
cristais, xa que se evapora tan rápido que os átomos do sal non teñen tempo de 
organizarse.    

 

 

Espero que desfrutedes moito destes experimentos 

Unha aperta familia 

 

 

 


