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1. TORRE DE DENSIDADES NOXENTA

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

Podemos facer o experimento con líquidos que teñamos, e aos
transparentes podemos darlles cor facendo mesturas con
colorantes: vermello, marrón, negro... para obter un resultado máis
terrorífico e noxento.

O ideal é empregar un recipiente estreito, como unha probeta ou un
tubo de ensaio, pero podémolo facer tamén, por exemplo, nunha
botella de plástico pequena que reciclemos.

Hai que ter coidado, especialmente cos líquidos máis densos e
viscosos e botalos polo centro para non manchar as paredes do
recipiente.
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2. CABAZAS DE PLASTILINA CONDUTIVA

▇ 60 min
Electricidade

Por unha banda podemos cociñar a plastilina e por outra, con pilas e
LEDs, podemos crear con ela circuitos eléctricos creativos e
terroríficos.

Para evitar curtocircuitos necesitaremos un illante para separar a
plastilina condutora conectada ao polo positivo da que se conecta ao
negativo, pode ser aire ou un anaco de calquera plástico, e tamén
podemos preparar plastilina illante eliminando a sal e o limón e
substituindo a auga mineral por destilada.

Se o LED non acende hai que comprobar que a pata longa está
conectada ao polo positivo da pila e a curta ao negativo!
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3. BABA DE CABAZA

▇ 5 min
Reaccións químicas, velocidade de reacción, catalizadores

No estudo das reaccións químicas é de especial interés a análise dos
efectos que inflúen na velocidade dunha reacción: temperatura, grao
de división, concentración dos reactivos… E dos catalizadores.

Neste caso empregamos o ioduro de potasio como catalizador para
a descomposición da auga osixenada, a falta dese composto tamén
podemos utilizar un catalizador biolóxico, unha enzima chamada
catalasa, que está presente na pataca.

Engadimos deterxente para que se produza máis escuma e podemos
engadir tamén colorante. Se facemos a reacción no interior dunha
cabaza con buratos a escuma sairá con forza por eles.
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4. CABAZA CROMATOGRÁFICA

▇ 5 min
Mesturas, métodos de separación

Hai varios métodos de separación de mesturas que se poden poñer
en práctica de forma sinxela: filtración, tamizado, separación
magnética, cristalización ou cromatografía, son algúns dos máis
doados.

Aproveitamos tamén para tratar o concepto de mestura e analizar
a diferenza entre mesturas homoxéneas e heteroxéneas.

Por outra banda, podemos analizar a diferenza entre cor luz e cor
pigmento e repasar cores primarias e secundarias en cada caso.
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5. PANTASMAS QUE DESAPARECEN

▇ 5 min
Mesturas, disolucións

As diferenzas entre física e química xeneran moitas veces
confusión. A priori é sinxelo comprender que na química hai cambio
de substancia, reactivos que se convirten en produtos e na física a
substancia final e a inicial son a mesma ainda que cambien ás súas
propiedades, o seu estado ou a súa apariencia, pero hai moitos
procesos nos que hai física e química á vez, ou procesos que
semellan ser químicos e son físicos realmente, como sucede neste.

É interesante invertir un tempo en razonar como é o proceso e en
ver que é un proceso físico.

Ademais pode ser un bo punto de partida para a reciclaxe do
porexpán dos paquetes agora que mercamos cada vez máis en liña.
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6. PANTASMAS QUE MEDRAN

▇ 20 min
Reaccións químicas, ácido-base, produción de gas

Entre as reaccións químicas máis coñecidas están as de produción
de CO2 a partir dun ácido e unha base. Podemos facela con vinagre
e bicarbonato de sodio, ou con algún gasificante de dobre sobre que
ten o bicarbonato nun e inclúe ácidos málico e tartárico noutro.

A reacción pódese facer nun recipiente ao que lle poñemos na boca
un globo para recoller o gas. Para que colocar o globo con calma
resulte máis doado podemos poñer o bicarbonato no interior do
globo e deixalo caer para que se produza a reacción cando xa o
teñamos colocado.

Ademais, desde o punto de vista enerxético, a reacción é
endotérmica.
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7. PANTASMAS ESCUMOSAS

▇ 10 min
Reaccións químicas, ácido-base, produción de gas

A mesma reacción do experimento anterior, de bicarbonato máis
vinagre con produción de dióxido de carbono, pode ser punto de
partida para outros moitos experimentos de Samaín.

Neste caso propoñemos facer pantasmas escumosas en vasos de
plástico ou botellas que reciclemos, engadindo deterxente e colorante
para facer máis chamativo o efecto.

Outra opción, algo máis complexa na elaboración pero coa mesma
idea e punto de partida, sería moldear pantasmas con pasta de
bicarbonato cunhas pingas de auga, e verter despois o vinagre sobre
elas para que se produza a reacción química.
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8. PANTASMAS EN MOVEMENTO

▇ 10 min
Electricidade estática

Hai infinidade de opcións para observar fenómenos relacionados coa
electricidade estática na vida cotiá. O máis famoso é o de atraer
anacos de papel cun boli ou un globo fregados previamente contra a
roupa.

No contexto do Samaín podemos aproveitar para dar forma de
pantasma a eses anacos de papel ou pintar a pantasma nos globos.

A electrización por fregamento ten tamén interese no contexto do
estudo dos modelos atómicos, en particular do modelo de Thomson
ou do pudim de pasas, que foi o primeiro en conseguir explicala.
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9. Hologramas terroríficos

▇ 20 min
Óptica
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10. Mans ensanguentadas

▇ 10 min
Reaccións químicas, ácido-base, pH
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11. SANGUE ARTIFICIAL CASEIRO

▇ 10 min
Mesturas, disolucións
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12. CRAVO ENSANGUENTADO

▇ 10 min
Reaccións químicas
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13. Mensaxes misteriosas

▇ 5 min
Óptica, propiedades da materia.
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14. Slime pegañento

▇ 10 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

No que a mesturas noxentas se refire, ademais do fluido non
newtoniano que se fai con auga e maicena, modificando lixeiramente
esa “receita” podemos fabricar un slime moi sinxelo que, sendo algo
menos didáctico para a introdución do concepto de viscosidade, ten
a vantaxe de manchar moito menos.

Aceite de coco, azucre en po, auga, cola branca, colorante
alimentario, escuma de afeitar, líquido para lentes de contacto ou
nubes de azucre son algúns dos ingredientes que habitualmente
incorporan outras receitas para a fabricación de distintos tipos de
slime, sendo a de fariña de millo con deterxente a máis sinxela.

Podemos engadir colorantes ou pigmentos fluorescentes para mudar
a súa apariencia.
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15. Efectos especiais de son

▇ 5 min
Ondas, ondas mecánicas
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16. VERMES MUTANTES

▇ 60 min
Mesturas, disolucións, reaccións químicas, bioloxía celular
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17. BAILE DE VERMES

▇ 20 min
Reaccións químicas, ácido-base, produción de gas
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18. OLLOS VOADORES

▇ 60 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia

No marco da experimentación para o estudo da mecánica, son moi
interesantes os xoguetes científicos que se poden facer con
materiais de refugallo: coches propulsados con globos, máquina
hidráulicas, pompeiro de xabón, ioiós, aerodeslizadores, ou este
relacionado coa dinámica de fluidos que tamén é moi sinxelo e
divertido.

A pelota de ping-pong ou porexpán, podemos pintala con rotuladores
coma se fose un ollo de zombi para que a experiencia resulte máis
terrorífica..
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19. OLLOS FLOTANTES

▇ 30 min
Mecánica, fluídos, propiedades da materia
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20. AS CORES DO SAMAÍN

▇ 20 min
Reaccións químicas, velocidade de reacción
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21. TARXETA LUMINOSA DE SAMAÍN

▇ 60 min
Electricidade
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