
EXPERIMENTOS PARA O DÍA DA CIENCIA NA RÚA

RINCÓN DE PALEONTOLOXÍA:

Introducción:

Debido a imposibilidade de atopar experimentos que teñan a Paleontoloxía
como base, decidimos elaborar experimentos científicos que sirvan para
explicar a orixe, o coñecemento e a fin dos dinosaurios. Aparecen postos na
orde na que teñen que ser executados para establecer unha orde
cronolóxica clara.

Xerminación dunha semente: O xurdimento da vida

A auga é o elemento máis abundante e esencial para vida na terra. Un 71%
de auga ocupa a superficie do noso planeta, o corpo humano está composto
nun 65-75% de auga e estamos seguros de que non coñecedes nada que
non este feito ou que non precise auga para funcionar. A auga alberga vida,
e o inicio da vida no noso planeta sería imposible sen este elemento.

Todo o que coñecemos agora comezou na auga. As bacterias, as plantas, os
animais e como non, os dinosaurios. Queredes velo?:

Qué precisamos?

- Sementes. Non deben ser moi pequenas. Pódense utilizar lentellas,
garabanzos, xudías, etc.

- Vasos de plástico
- Algodón
- Auga

Cómo o facemos?

Coloca un anaco de algodón húmido nun vaso. Ten que quedar bastante
empapado sen que estea humedecido en exceso

Coloca sobre el algodón mollado as sementes (suficientemente separadas
para qu se poda ver que lle ocurre a cada unha)

Observa o que sucede durante un par de días (deberás manter sempre
húmido o algodón), as sementes deben hincharse; de non ser así engade
máis auga ao algodón.

Una vez que vexas que as sementes comezan a cambiar sigue observando o
que lles sucede todos os días. Ao cabo de dúas semanas terás un tallos
altísimos.



A modo de exemplo poñémosvos o que sería un crecemento estándar. As
tres primeiras fotos corresponden a primeira semana; a última ten que ver
co final da segunda:

Unha boa, sinxela e entretida maneira de ver a evolución humana e de
cómo a vida comezou na auga:
http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY

A existencia dos Dinosaurios

É imposible que algún de vos, a non ser que viaxarades ao pasado milleiros
de anos, vise pola rúa, no supermercado ou no mecánico a dinosaurio
algún. Entón, como sabemos que existiron??. Sabémolo grazas aos fósiles.
Estos son restos ou pegadas de seres vivos pasados que se foron
petrificando ao longo do tempo. É un proceso moi lento, de milleiros de
anos, onde inflúe tamén a sorte, polo tanto imposible de reproducir nun
laboratorio. Imposible??. Podemos facer o noso propio fósil utilizando só un
par de cousiñas, queredes velo??.

Qué precisamos?

- Obxectos que poidan ser fosilizados.
- Recipiente para mezclar
- Xeso
- Auga
- Plastilina

Cómo o facemos?

Moldea un pouco de plastilina ata formar unha barra duns 3cm de espesor.

Coloca o obxecto que queiras fosilizar enriba da plastilina.

Presiona fortemente co dedo o obxecto contra a plastilina para que este
quede soterrado ata a metade e a silueta quede marcada (o obxeto terá
que colocarse co que se quera imprimir boca abaixo). Retira o obxecto.

Prepara unha mezcla de agua con xeso (Unha unidade de auga por tres
unidades de xeso)

Vacía a mezcolanza no oco que deixou o obxecto.



Deixa reposar e secar durante media hora, retira o xeso seco e xa tes o teu
fósil.

A morte dos Dinosaurios

Non se sabe exactamente cal foi o motivo polo que se extinguiron os
dinosaurios. A hipótese que ten máis usada e que tivo maior repercusión no
mundo científico e a proposta por Luis e Walter Álvarez sobre a extinción
másiva do cretácico-terciario. Nesta, o impacto dun enorme meteorito na
terra, hai 65 millóns de anos, sumiu a esta nunha especie de inverno
nuclear. Ao quedar sen luz, as prantas comezaron a morrer, cando non
quedaban prantas os herbívoros morreron tamén e con eles o 50% dos
xéneros biolóxicos que existían no noso planeta. Entre estes estaban os
dinosaurios co que só quedaron con vida pequenos organismos que durante
millóns de anos de evolución conformaron a biodiversidade que coñecemos
hoxe en día. Imos ver que é iso dun inverno nuclear.

Qué precisamos?

- Un prato de plástico
- Cinta adhesiva
- Fariña
- Palliñas
- Tanza
- Globos

Cómo o facemos?

Fai un pequeño furado no centro do prato de plástico, mete a tanza nese
buraco e pegaa fortemente a base con cinta adhesiva.

Pon fariña enriba do prato.

Corta unha palliña á metade e con cinta adhesiva pégalle un globo como
aparece no debuxo.

Coloca a palliña na tanza, estira esta ata que quede ben tirante, hincha o
globo sen atalo e soltao.



Qué pasa coa fariña??

RINCÓN DE CRIPTOZOOLOXÍA:

Introducción:

A criptozooloxía é a disciplina que realiza o estudo e a busca dos animais
actuais denominados "críptidos". Aqueles que quedaron fora dos catálogos
da zooloxía contemporánea. A criptozooloxía basea as súas investigacións
en animais supostamente extintos ou descoñecidos para a ciencia que están
presentes na mitoloxía e o folklore.

O Bestiario do Profesor Revillord

O eminente naturalista do século XIX, o profesor revillord, deleitounos hai
anos cun fabuloso almanaque da fauna mundial. Este multipremiado álbum,
que estivo desaparecido durante máis de cen anos, foi o froito das súas
viaxes por tódolos rincóns do mundo en busca do descoñecido. Por sorte, un
grupo de investigadores da vida do zoólogo francés, deron co único
exemplar coñecido dun libro que nos abre a porta ao mellor e máis
exhaustivo animalario divulgativo. Unha xoia bibliográfica da zootecnia
moderna traido expresamente ao DCR para que lle botedes unha ollada.

Qué precisamos?

- Un Caderno xigante no que estea impreso o libro do “Animalario
Universal del Profesor Revillord”

Cómo o facemos?

Utilizando como referencia o libro Animalario universal del profesor Revillod,
xogaremos coa xente que se achege ao stand a descubrir novos animais.
Explicaremoslles o que é a criptozooloxía en xeral e un animalario en
particular.



Criptozoólopop-up

Queredes revivir a animais que existiron ou puideron existir??, queredes
sorprendervos a vos mesmos con animais que cobran vida no papel??. Pois
a POP-UPEAR..

Qué precisamos?

- Follas cos diferentes pop-ups
- Pegamento de barra
- Tesoiras

Cómo o facemos?

Prepararanse as plantillas para os diferentes pop-ups que se vaian a facer e
axudarase a quen se achegue a aprender e facer o seu propio pop-up, para
iso utilizaremos os documentos adxuntos que vos entregaremos o DCR.

                           


