
Qué et proposem?

EXPERIMENTANT 
AMB COLORS

Qué necessites? 

El Monstre de Colors canvia de color segons l’emoció que experimenta. Però d’on surten els colors? Els 
podem crear? Hi ha colors que no són a l’arc de Sant Martí?
Us proposem que durant una estona us convertiu en científics i científiques i experimenteu barrejant i creant 
diferents colors. Amb aquests colors pintareu després un quadre original amb bombolles de sabó acolorides. 
Us animeu?

•  1 joc del Monstre de Colors per jugar una partida 
abans de fer l’activitat.

 • 3 colorants alimentaris (groc, vermell i blau).

 •  7 pots petits (pots fer servir taps de pots de vidre 
o pots buits de iogurt o de plàstic).

• Una petita quantitat de rentaplats líquid.

 • Canyetes de beure.

•  Fulls blancs per pintar.

• Respondre a les preguntes de l’apartat Com ha 
anat?.

4+

Atenció: 

les fitxes per a infants a partir de 4 anys estan pensades per 
fer-les en companyia d’un adult que els llegeixi i expliqui els 

continguts i els acompanyi durant tot el procés.
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Àmbit Artístic i 
d’Experimentació



ACTIVITAT: EXPERIMENTANT 
AMB COLORS

Endavant!

1. Obriu el joc del Monstre de Colors i jugueu una partida.

2. Després de jugar, agafeu les fitxes dels colors vermell, blau i groc. Aquests són els 3 colors primaris de la 
natura i no es poden crear barrejant altres colors. Posarem una mica d’aigua als 3 taps o pots de plàstic 
i li donarem color afegint entre 5 i 10 gotes de colorant alimentari a cada un. Després posarem al costat 
de cada pot la fitxa del color corresponent. És el mateix color?

3. Ara crearem la resta de colors de l’arc de Sant Martí. Barrejarem amb molt de compte una petita 
quantitat de les solucions anteriors en altres taps i formarem 3 colors nous: el taronja, el verd i el 
lila.

www.devir.com 2



4. Què ha passat? Sembla màgia, oi? Com ja sou persones expertes creant nous colors, ara fabricarem 
el marró en un tap nou barrejant una mica de verd i vermell:

5. Com que ja tenim una bona col•lecció de colors diferents, pintarem amb ells un quadre meravellós. 
Poseu una mica de rentavaixelles a cada un dels taps i barregeu-lo a poc a poc amb la canyeta de beure, 
però sense fer gaire espuma. Si teniu glicerina, en podeu afegir una miqueta a cada tap; si no, no passa 
res.

6. A continuació, mulleu la canya de beure en una de les solucions de color, traieu-la del tap i recolzeu-la 
sobre un paper blanc. Bufeu suaument a la canyeta per la part de dalt i feu que surti una bombolla de 
sabó de color i que exploti sobre el paper. MOLT IMPORTANT: hem de deixar clar a l’infant que ha de bufar, 
no aspirar.

7. Completeu el vostre quadre original creant bombolles i gotes dels colors que vulgueu. Podeu fer servir la 
mateixa canya o canviar-la segons el color que utilitzeu. Si ajunteu molts colors, semblaran les nostres 
emocions, que són de tots els colors que puguem ser capaços d’imaginar.

8. Si sou uns artistes de cap a peus, intenteu dibuixar un Monstre de Colors gegant com el del joc i ompliu-
lo de colors i emocions fet servir bombolles de sabó acolorides. De ben segur que us sortirà un monstre 
superdivertit.
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Com ha anat?

Una vegada hem realitzat els experiments, formularem als infants les preguntes següents:

1. Quins són els colors primaris? Recorda que són els que hem utilitzat en començar l’experiment i 
s’associen a la ràbia, la tristesa i l’alegria.

2.  Pensa en tot allò que hem experimentat barrejant colors i digues com crearies el:

• Taronja:   

• Verd:  

• Lila:  

3. Hi ha alguns colors que no hem pogut crear. Sabries dir-ne 3?

• Color 1:  

• Color 2:  

• Color 3:  

4. Observa el quadre de colors que has creat utilitzant bombolles de sabó. Si cada color fos una emoció, 
com diries que es sent el teu dibuix? És un dibuix alegre? O més aviat sembla trist o espantat?
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Qué hem treballat?

En aquesta activitat, hem treballat principalment la competència experimental i artística, tot descobrint la 
diferència entre els colors primaris, els secundaris i terciaris i com els podem combinar.

També hem descobert que hi ha altres maneres de pintar un quadre, com, per exemple, fent servir bombolles 
de sabó de colors, on una canyeta de beure es pot convertir en un pinzell molt original.

Cançons sobre els colors

A continuació, us deixem dos enllaços a YouTube on podreu veure i escoltar cançons relacionades amb els 
colors: 

El pot petit Colors & Actions (en anglès)
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https://www.youtube.com/watch?v=avpkt-PKu7Q
https://youtu.be/vrPJuKn1mjM 

