
FAMILIAS:  

Dado que nos esperan por diante varios días na casa dependendo de como 

evolucione a situación, hai que buscar ideas e ter recursos á man. 

A nosa proposta para esta semana é  ser  INVESTIGADORES .  

Dende as Areas de Ciencias Naturais e Sociais propoñemos algúns experimentos 

científicos para facer en familia. Son voluntarios, o que queremos e espertar a 

vosa curiosidade.  

Son sinxelos e  precisan pouco material. 

Para aqueles que queirades tomar nota dos progresos e así poder contalo cando 

nos vexamos, deixamos unha folla de rexistro “DETECTIVES CIENTÍFICOS” para 

poder facelo. 

 

  

 

 



 



1.-NEVE ARTIFICIAL 

Para crear a neve artificial só se precisan uns cueiros, auga e un vaso ou calquera outro 

recipiente. O primeiro que temos que facer é abrir un cueiro e sacar o algodón que garda 

no seu interior. Imos  desfacendo  ata que saian todos os "pos brancos" posibles. Esta 

especie de pos é precisamente o que fai posible a neve.  

Debemos metelos nun vaso e, unha vez no recipiente, axitámolo para que os anacos de 

algodón grandes queden arriba e poder retiralos. Cando teñamos todo o  polvillo  branco 

ben separado do algodón, botamos auga. En tan só uns segundos o material reaccionará e 

transformarase en neve artificial. 

 

2.- LÁMPADA DE LAVA 

Ter unha lámpada de lava estivo moi de moda hai unhas décadas e aínda hai quen as elixe 

como elemento decorativo. Agora podes aforrar ter que comprala cun experimento 

baseado en leite moi sinxelo. Para construíla só se precisa unha botella (ou un recipiente 

longo), pastillas  efervescentes, leite, aceite vexetal e unha lanterna. 

O primeiro é verter 200  mililitros de leite na botella. Despois, terase que agregar entre 

50 a 100  ml. de aceite. Apreciarase unha gran división entre o leite e o aceite, polo que se 

debe esperar un par de minutos para que ambos os líquidos se  mesturen un pouco. 

A continuación colócase a lanterna, encendida, debaixo da botella e engádese ao envase a 

pastilla  efervescente. Os líquidos comezarán a moverse dentro da botella formando 

burbullas, converténdose así nunha lámpada de lava. 

 

3.- GLOBO FOGUETE 

Con este experimento os nenos poden pasalo ben xogando cun globo, que sairá disparado 

como un foguete. Só se necesita un globo de goma, unha palla, fío e cinta adhesiva. 

Ínflase o globo sen chegar a atalo,  suxéitase  cunha man para que non se escape o aire. 

Colócase a palla sobre el e sostense coa cinta adhesiva. A continuación, pásase o fío polo 



interior da  palla e átanse os dous extremos a dúas cadeiras ou a dous obxectos ben 

suxeitos. 

Basta con arrastrar o  globo ata un dos extremos do fío e soltalo. O globo percorrerá todo 

o fío con velocidade, parecendo un  foguete. 

 

4. UN BARCO IMPULSADO POR XABÓN 

O xabón esconde a poderosa propiedade de impulsar obxectos e pode facer navegar a un 

pequeno barco caseiro. 

Como barco pódese usar a metade dunha botella de plástico, un anaco de aluminio ou 

cartón ao que se lle de forma ou unha peza de madeira tamén moldeada. Simplemente hai 

que apoialo sobre unha superficie de auga, o máis grande posible, e facerlle un corte na 

parte de atrás onde agregarlle unha peza de xabón duro ou deterxente. Ao facelo, o 

pequeno barco sairá disparado pola auga. 

 

5.-PASTA FLUORESCENTE 

Podemos obter unha rechamante pasta que se poña fluorescente con escuridade tan só 

con fariña de  maicena (fariña fina de millo) e tónica. 

O primeiro é botar a fariña nunha cunca grande e engadirlle a tónica. Hai que removelo ata 

conseguir un tacto pastoso. Para conseguir unha bóla coa pasta, hai que aplicarlle presión 

sen cesar, para que non se desfaga. 

Para comprobar a  fluorescencia da pasta que creamos, hai que apagar as luces. O efecto  

potenciase  máis se temos unha lámpada de luz negra. 

 

6. LATA EQUILIBRISTA 

Con este experimento pódese impresionar á familia ou amigos, mostrándolles como unha 

lata de refresco comeza a "dar  saltiños" por si soa. Poderalo conseguir tan só cunha lata, 

un chisqueiro e auga. 



Para comezar, hai que  baleirar a lata e quitarlle a chapa de apertura. Un vez feito, débese 

colocar o obxecto boca abaixo. O seguinte paso é conseguir que a lata quede pegada a 

unha superficie, para o que debemos de mollar con auga a parte da lata que se xunte coa 

superficie para que non se escape o aire e se  adhira. 

Por último, achegamos a chama do chisqueiro á parte lateral do obxecto e veremos como 

este tenta afastar do lume como se saltara. 

 

7. TERMÓMETRO CASEIRO 

Unha simple botella pode servir para medir a temperatura. Só hai que enchela ata a 

metade de auga e alcol, por partes iguais. Ao líquido engádeselle unhas pingas de  

colorante para aumentar o efecto. A continuación, introdúcese no recipiente unha  palla, 

que debe quedar completamente recta. 

Ademais do tapón que cobre a botella, convén selala con plastilina para asegurarse de que 

non haxa fugas. O líquido, da cor  escollida, irá subindo ou baixando pola  palla en función 

da temperatura que faga. 

 

8. OVOS SALTARÍNS QUE NON ROMPEN 

Para este truco tan sinxelo que  conquistará aos máis pequenos bastará un ovo, vinagre e 

moita paciencia. Tan só hai que deixar mergullado o ovo en vinagre (totalmente cuberto) 

durante 48 horas. 

Ao sacalo, o ovo cambiaría a súa composición e botará como unha auténtica bóla  

saltarina. 

 

9.-  ARCOIRIS  LÍQUIDO 

Outro experimento moi visual que tamén encantará aos nenos é o  arco da vella (arcoiris) 

líquido. Para facelo necesítase un bote de cristal, mel, xabón líquido verde, aceite, auga, 

alcol,  colorante e un goteiro. 



Para comezar hai que verter o mel no tarro sen que toque os lados e engadirlle o xabón 

líquido. Despois, tense que mesturar auga con colorante azul ou morado e vértese por 

encima con coidado de non rozar os lados do recipiente. 

Por último, trátase de disolver  colorante vermello con alcol e engadilo ao bote cun  

goteiro para que se escorra polo interior. Así se obtén unha mestura de cores á que, se se 

lle engade luz,  tamén pode servir como unha bonita lámpada. 

 

10.-TINTA INVISIBLE 

Precisas: vinagre claro ou zume de limón, papel, unha vela e un palillo de dentes 

Para comezar colle o palillo de dentes, molla un extremo con vinagre ou limón e escribe 

unha mensaxe sobre un papel. Logo deixa secar e a mensaxe volverase invisible. Para vela 

de novo acerca o papel a chama dunha vela e poderás ler a mensaxe secreta. 

Que está pasando?: o líquido ao ser exposto ao calor oxídase e vólvese visible 

 


