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La llet també pinta! 

 

Objectius 

• Reflexionar sobre els diferents usos que podem donar als aliments 
• Mostrar curiositat i iniciativa per l’experimentació 
• Interessar-se en conèixer i intercanviar vivències i opinions amb els companys 
• Extreure algunes conclusions com a resultat de les experiències 

  

Descripció de la proposta 

L’activitat s’inicia a  partir d’una conversa sobre la llet.   
Comentem que ara dibuixarem amb la llet, serà o no possible?  
A continuació presentem els materials:  safates,  llet,  colorants alimentaris, bastonets de cotó 
per a les orelles i  sabó rentavaixelles. 
Comencem pensant què podrem fer amb el que tenim a la taula. Tots coneixem la llet, el sabó 
per rentar plats i els colorants alimentaris. Recordem que amb els colorants podem canviar el 
color dels líquids,  però clar ara tenim llet i sabó. 
Fem hipòtesis sobre que passarà ara amb la llet: 
� Es tornarà del color del colorant com l’aigua 
� Podem fer llet de colors 
� Amb els bastonets podrem pintar com amb els pinzells... 
Afegim la llet en un recipient i seguidament i afegim els colorants... i ens adonem que no 
s’estenen, sinó que es queden damunt de la llet, per tant els colorants no es dissolen com 
passava en l'aigua.  Seguidament agafem els bastonets i toquem el colorant... no passa res! 
Però agafem el bastonet sucat amb sabó i ... Quin resultat més màgic,  una verdadera obra 
d’art! 

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat es va realitzar en tres  parts: 
• La primera part en grup gran parlem de la llet,  plantegem l’experiment, fem hipòtesis 

sobre  el que passarà...  i realitzem l’experiència davant els nens/es. 
• La segona part,  en petit grup (dos o tres nens/es)  realitzen  l’activitat.  
• La tercera part, ens tornem a reunir tots i parlem del que hem observat, intenten donar 

explicacions al que ha passat,... 
Durant l’activitat fem fotos que després ens serviran per recordar i verbalitzar allò que ha 
passat. 
 

Recursos emprats 

Safates,  llet,  colorants alimentaris, bastonets de cotó per a les orelles i  sabó rentavaixelles. 
Càmera de fotos per recollir imatges de l’activitat. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma  destacada  

- Tensió superficial de l’aigua 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Alumnat d’educació infantil  

Documents adjunts 

Material pel professorat 
- Guia ampliada. pdf 

Autoria 

Maria Teresa Alcoceba Cardenal, mestra de l’escola Torrent de Can Carabassa de Barcelona. 


