
PENSEMOS!!!   

1.-  Se temos dúas pelotas exactamente do mesmo tamaño e unha 

pesa máis ca outra,  a que se debe?  (Non podemos usar, 

loxicamente, a palabra peso para contestar) 

 

 

2.- Imos  supoñer que unha das pelotas é de cortiza e a outra é de 

madeira. Se as colocamos nun recipiente con auga que pasará? 

 

 

 

Chegamos a conclusión que a      ..densidade............   dunha substancia permite deducir a súa 

flotabilidade ao introducir un obxecto fabricado con ela nun líquido. 

Imos agora  formular unha hipótese do  que pasa cun ovo cando o  metemos na  auga.  

 

 

Formula outra hipótese do que pasa se o metemos en auga con sal. 

 

 

E se engadimos máis sal? 

 

 

Agora toca comprobar experimentalmente as nosas hipóteses . Así que comezamos. 

EXPERIMENTO 1 

MATERIAL:   

1 VASO 

SAL           

AUGA 

 1 OVO 



Escribe que observamos 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 2 

“ XOGANDO COAS DENSIDADES” 

MATERIAL: 

Mel 

Xabón  

Auga con colorante alimentario 

Aceite  

Alcohol 

Vaso de tubo 

Vai vertendo a mesma cantidade de cada líquido nun vaso e na orde que se deu na lista de 

material. 

A que conclusión chegamos? 

 

 

Agora imos  introducir os seguintes materiais dentro do vaso: anaco de cenoria, moeda, tapón 

plástico e un tapón de cortiza. 

En que niveis pensas que quedará cada obxecto? Primeiro escribe a hipótese e logo 

compróbao. 

Hipótese   

 

 

Conclusión 

 

 



 

EXPERIMENTO 3 

Construción dunha  lámpada de aceite. 

Este experimento é unha aplicación práctica do que vimos de observar  anteriormente. 

Material: 

Un vasiño de  cristal ou copa. 

Auga  

Aceite 

Papel de cociña 

Un vaso de plástico 

Punzón 

Mecheiro 

No vasiño ou copa poñemos ¾ 

partes de auga  engadímoslle unhas 

gotas de colorante alimentario e remexemos. Enriba vertemos ¼ de aceite. 

Recortamos a base do vaso de plástico e facémoslle un buratiño no centro cun punzón para 

construír o soporte da mecha. 

Dobramos á metade o papel de cociña  e enrolamos. Logo introducimos este roliño polo 

buratiño que fixemos no noso soporte da mecha. 

Mollamos os dous extremos da mecha no aceite e colocámola no vaso. 

Agora só queda prender a nosa lámpada de aceite!! 

 

CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 


