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Amb aquesta experiència volem que els nens i nenes s'adonin que l'aire existeix, que és imprescindible per 
a tots els éssers vius,  ocupa un lloc,  pot fer moure objectes,  pesa,  es posa dins d'alguns objectes...

Per mitjà de jocs i de preguntes plantejarem situacions que els facin  pensar: què és l’aire? on està l’aire? hi 
ha aire aquí a la classe?
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Juguem amb l'aire
Donem als nens i nenes dife-

rents materials i que vagin expe-

rimentant amb l'aire: omplir 

bosses d’aire, pescar aire amb 

bosses, amb la boca..., inflar 

globus  i bosses de   diferents 

maneres.. jugar amb xeringues, 

fer petar bombolles d’aire dels 

protectors de plàstic, fer avione-

tes de paper, inventar-nos jocs 

…
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L'aire ens envolta. encara que no el 
veiem, ni l'olorem, ni li trobem cap gust, 
podem detectar-ne la seva presència 
sentint-lo al cos.
- Agafar xeringues i  tirar-nos l’aire al cos. 
en quina part del cos és nota més l'aire? 
- Foradar una bossa de plàstic i notar i 
escoltar com surt l'aire.
- Jugar amb el soroll que fa l'aire quan 
surt del globus. 
- Com ens arriba una olor d'una cosa 
que no veiem? 
- Què passa si a una espelma encesa  la 
tapem amb un got?
- Podem veure l'aire? 

L'aire i la vida 

Podem fer moure l’aire?
Fer una pluja d’idees de com podem fer moure l’aire: amb un vano,  un assecador, ventilador,  
movent la mà, amb diferents objectes….i practicar-ho

L'aire ocupa espai
Ens hem d'adonar que encara 
que no veiem l'aire ni el podem 
tocar, ocupa espai. per això ju-
garem amb xeringues, bosses, 
tubs, globus... 
- Comparar una bossa buida i 
una plena d'aire. 
- Tapar la sortida de la xeringa 
amb el dit i prémer la xeringa. 
comprovarem que ens costa 
molt ja que l'aire ocupa lloc 
dins la xeringa. 

Agafarem dues xeringues i les conecta-
rem amb un tub. A l'empényer l'èmbol 
d'una, veurem que l'altra es comença a 
moure. 
- Empènyer al mateix temps les dues xe-
ringues i veurem que no es mouen.
- Intentarem ficar aire bufant dins una 
ampolla plena d'aigua. ho podrem fer? 
què ens passarà?

- És possible fer entrar bufant una boleta 
de paper dins una ampolla buida? 

- Podem inflar un globus dins una ampo-
lla? per què?

L'aire pot fer  moure objectes
L'aire en moviment produeix la força que 

impulsa els objectes.

Quan bufem els objectes, hi exercim una 

força que els pot fer moure. 

L'aire que surt del globus, de la canyeta, de 

la xeringa, de la boca... és aire en movi-

ment que impulsa els objectes. 

Tot això ho experimentarem amb diferents 

activitats com:

- Unir dues xeringues amb un tub i veure com al pressionar  una xeringa l’aire passa a l’altra i la 
mou.  Què passa quan les dues xeringues estan buides? I quan estan plenes?
- Construir vaixells amb diferents tamanys i diferents quantitats de veles i observar quin va més ràpid. 
Per què?
- Inflar globus i deixar-los anar. què passa? Per què?
- Fer moure plomes bufant-les, tirant-los-hi aire des d’un globus, amb una canyeta, col•locant-les 
damunt un radiador encès.

L'aire ens frena
Quan un objecte cau, l'aire el frena una mica. 

Un objecte que té una superfície gran estableix més contac-

te amb l'aire i cau més a poc a poc perquè la resistència de 

l'aire frena per tota la seva superfície. 

Un objecte petit cau més de pressa ja que no té tanta super-

fície de contacte amb l'aire. 

Deixem caure objectes.

Fem l’experiència de tapar un got ple d’aigua amb un foli o 

cartulina, girar-lo i veure que no cau l’aigua. Per què?

L'aire pesa
Fer una balança amb dos globus desinflat a 

cada extrem i veure que pesen igual. Inflar-

ne un. Què passa? 

El vent
El vent és l'aire en moviment. Construirem un 

anemòmetre casolà per observar si fa molt o 

poc vent.

Necessitem dues pilotetes de ping-pong 

partides per la meitat, canyetes de refresc, 

cinta adhesiva i agulla de treure cargols 
L'aire pot penetrar dins d’alguns objectes

L’aire forma part de l’estructura d’alguns objectes. Els objec-

tes esponjosos permeten que l’aire penetri en el seu interior.

La pressió de l’aire damunt d’un objecte en un medi tancat 

fa que aquest pugui canviar de forma. També varia quan se 

li treu l'aire que hi ha dins l'objecte. 

Posem una “xuxe d’esponja” dins una xeringa i l’anem tan-

cant. Què passarà? I si després l’obrim?

Fem el mateix amb un pot de fer el buit.

Fem bombolles de 
sabó

Experimentem amb les bombo-

lles de sabó. Donem als nens 

un got amb aigua i sabó i amb 

una canyeta fem bombolles de 

sabó.


