
ACTIVITATS DE LLEURE 
EXPERIMENTS!

PASEM DE SÒLID A LÍQUID

Material: Aigua, 
vol i maicena.

COM HO FEM? Aboquem una mica d’aigua al
recipient. Després hi tirem, de mica en mica, la
farina de blat de moro. Mentrestant, ho
barregem amb una cullera per aconseguir unes
farinetes espesses. Ara ve la diversió. A ull les
nostres farinetes es comporten com un “líquid”;
podem introduir amb cura la cullera i
s’enfonsarà. Però... i si piquem la superfície
amb la cullera? Aleshores es comportarà com
si fos un sòlid!

COM UNFLAR UN GLOBUS SENSE BUFAR!

Material: Globus, 
botella d’aigua, embut,  
vinagre i bicarbonat.

COM HO FEM? Primer introduïm el vinagre a
l’ampolla de plàstic i la reservem. Després, amb
compte, i amb ajuda d’un embut hem d’omplir el
globus amb el bicarbonat.
A continuació, sense que el bicarbonat surti del
globus, posem el globus al voltant de la boca de
l’ampolla, ben enfonsat perquè l’aire no s’escapi.
Una vegada el globus ja està ben col·locat, el
posem vertical, de manera que el bicarbonat
caigui dintre de l’ampolla.

FEM SLIME?

Material: Cola blanca, 
detergent dixan, 
espuma d'afaitar, 
purpurina, colorant.

COM HO FEM? Mesclarem cola
blanca amb detergent dixan fins
obtenir una massa que no sigui
pegallosa després hi afegirem un poc
d’espuma d'afaitar per a que quedi
més suau, per finalitzar afegirem
purpurina d’estrelletes o colorant d’un
color.

PILOTA ANTIESTRÈS

Material: Botella 
d’aigua, òrbits, globus, 
vol.

FEM NEU DE COLORS!

Material: Bolquer, 
gots, colorant, periòdic.

L’OU SALTARI

Material: Recipient, ou, vinagre.

COM HO FEM? La nit abans posarem
òrbits dins d’un vol, ensenyarem als infants
com eren els òrbits abans de posar-los dins
de l’aigua i com son després de deixar-los
una nit dins un recipient amb aigua,
posarem els òrbits dins d’una botella
d’aigua i a la boca posarem un globus
unflat girarem la botella i els òrbits entraran
dins al globus el lligarem i ja tindrem feta la
pilota antiestrès.

COM HO FEM? Expliquem als nens i nenes que
convertirem un ou cru en una pilota de goma. Els
mostrem els material que farem servir i els expliquem
el procediment. Com cal esperar 48 hores per a fer
l’ou saltador, en tindrem un de preparat amb
antelació. Primer posem l’ou al recipient. El cobrim
totalment amb vinagre.
Tapem el recipient. Esperem 48 hores. Si el recipient
és transparent, podrem veure com el vinagre va
actuant sobre la closca de l’ou. Transcorregudes 48
hores, podem treure l’ou del recipient i, amb cura,
rentar-lo amb aigua.

COM HO FEM?
Amb les tisores tallarem el bolquer per la meitat i
treure’m el cotó de dins del bolquer deixant dins un
vol, posarem 3 gots plens d’aigua i cada got tirarem
unes gotes de colorant, als altres 3 gots posarem el
cotó que hem tret del bolquer, a continuació tirarem
l’aigua dins del got amb el cotó, removent amb una
cullera, buidem la mescla damunt d’un periòdic i ja
tenim la neu de colors.


