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MATERIALS:
Paper blanc i retolador, o a terra amb un guix
Diferents objectes: nino, recollidor de la brossa amb pal, Tu mateix o qualsevol
persona de casa teva
El sol o un llum o llanterna, o llum de sobretaula.
Un rellotge per a mirar les hores
Una pilota o bola
Ulleres de sol
Una càmara de fotos o un mòbil
 
PROCEDIMENT:
Pots sortir al balcó, pati, terrassa, terrat, per la finestra o amb el llum d’ una
làmpara de taula, etc. 
Posat plantat i que algú dibuixi i repassi la teva ombra. 
Un full o llibreta per anar anotant els resultats.
Al cap d’unes hores tornar a fer el mateix al mateix lloc i veure com ha canviat.
També pots posar algun objecte quiet ( nino, figura, joguina, etc.) i ho repasses tu.
 
- Veure cóm són les ombres a cada una de les hores del dia  i iniciar conversa: Què
ha passat? És més gran o més petita o igual que l’anterior? més llarga o més
curta? Pots fer fotos apuntant l’hora que les fas i compares.
 
- Clavar un pal a terra, posar paper d’embalar a terra i fer observacions. Anem
marcant les ombres en un paper d’embalar cada 15 minuts.
            
- Posar un recollidor de brossa amb pal i plantar-lo i anar marcant amb una X on
arriba l’ombra i anar mirant cada quart d’hora. Marcar la línia.
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HIPÒTESIS:
-Observant les projeccions de les ombres, que entens: que el sol es mou ? es mou
la terra? Et mous tu o l’objecte que hagis posat? 
Al migdia hauria d’estar  a 90 º, perpendicular? Canviarà segons el
lloc on estem i als tròpics?
 
AMPLIACIÓ
- Projecta l’ombra en una superfície plana i  després en una superfície  rodona
(pilota blanca o de color clar). Les 2 ombres són  iguals? 
 
L’alçada del sol. Veure com va canviant la inclinació del sol. 
 
- Amb vidres  de soldar del número  14 es pot  mirar el sol i es veu les taques que
té. Si no veiem taques vol dir que l’estiu  no serà  fort de calor.
Observar una pilota il.luminada amb un llum i depen com l’enfoquem la veurem
fosca, clara, o la meitat ( dia/nit).
 
EXPLICACIONS:
El sol no es mou, és la terra Lla que es mou.
Segons el lloc de la terra i país on vivim les ombres canvien. 
L’ombra és diferent en els 2 punts de la pilota o bola i en canvi en la superfície
plana són iguals. Això vol dir que la terra és rodona?
La terra es mou. En diferents èpoques de l’any els dibuixos de les ombres són
diferents.
-  La nit i el dia. La terra gira. Dona la sensació de que el sol és el que puja i baixa i
nosaltres estem quiets.
 
RECORDA: Aquest experiment no té perills, però millor  sempre amb un
adult. Recorda vigilar quan surtis al balcó, terrat o finestra, no estiguis sol.
 
 
 
 

 
               
  
 
 

 


