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EL TEMPS PASSA I LES OMBRES DELS PAPERS DE COLORS ES MOUEN ON HAN ANAT A 
PARAR ELS COLORS. ON ÉS EL SOL, ES MOU?

- ABSTRACT -

DESCRIPCIÓ

Em observat varies vegades a l’aula que si fa un dia de sol i pengem qualsevol paper, rètol als vidres de la classe fa un ombra 
a dins l’aula que a mesura que passa el dia canvia de lloc. Aquest canvi és el que anem a experimentar i comprovar perquè 
es dona.
Un dia que fa sol i entra per les finestres de l’aula proposem als nens d’enganxar papers a la finestra, però papers no opacs, 
transparents de diferents colors (Paper de cel•lofana de diferents colors).
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RETALLEM PAPERS DE DIFERENTS COLORS ELS ENGANXEM ALS VIDRES DE LES FINES-
TRES AMB CINTA ADHESIVA

Després de fer una possible predicció del què pot passar si n’enganxem de diferents formes i colors als vidres anem a compro-
var-ho.
Retallem entre tots diferents bocins de paper de cel•lofana de colors diversos, els enganxem amb cinta adhesiva  al vidre, a 
diferents alçades i anem a descobrir on fa l’ombra. On han anat a parar els diferents reflexes de colors que ens fa l’ombra del 
sol sobre els papers. Allà on els descobrim: a la taula, al terra, al costat del moble, a la pissarra, (que divertit també si ens po-
sem al davant a la nostra bata, sabata etc...) ....... hi enganxarem uns gomets del mateix color de l’ombra de paper. Deixarem 
l’activitat i ens en anirem al pati l’estona d’esbarjo.
Al cap d’una estona descobrim que els colors no són al mateix lloc on els havíem assenyalat. Què ha passat, s’han mogut, 
com és?. En altres moments dels dia comprovem que els colors van canviant de lloc.....

EL COLOR DE LA MÀ
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A DALT I A BAIX
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EL COLOR A LA BATA DE LA JÚLIA

Induirem als nens a arribar a la conclusió que al llarg del dia a mesura que passa el temps el sol també el veiem en llocs dife-
rents i corre així com les ombres que provoca.


