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LA GUITARRA

2 Pinta el que serà el mànec i
la caixa de ressonància amb
pintura acrílica.

NECESSITES...
••Una caixa de porexpan
••Un tub de cartró
••Cartró tou
••Cartró dur
••Taps de suro
••Foamy
••Pintures acríliques
••Bastonets de fusta
••Cola blanca
••Gomes elàstiques
••Gomets
••Paper de diari
••Cinta de tela
••Cinta americana
1 Enganxa el tub de cartró a un
dels laterals de la caixa de
porexpan amb tires de paper
de diari sucades amb cola
blanca.

3 Col·loca les gomes elàstiques
a la caixa, de més gruixudes
a més primes, perquè facin de
cordes.

4 Talla dos bastonets de fusta de
la mida del forat de la caixa i
pinta’ls. Posa’ls perpendiculars
sota les gomes, un a dalt i
l’altre a baix.
Cal que sigui
pintura sense
dissolvent
perquè el
porexpan no es
faci malbé!

12
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5 Comprova com sonen les
cordes. Si cal, fes un nus en
alguna de les gomes perquè
quedi més tibant.
6 Retalla un tros de cartró en
forma de claviller i una tira de
cartolina, on has de dibuixar
els trasts.
7 Enganxa el claviller i els trasts
al tub de cartró amb cinta
adhesiva.

8 Clava un tros de bastonet de
fusta a cada tap de suro i
enganxa’ls amb cinta adhesiva
com si fossin les clavilles.

9 Acaba‑ho de decorar amb
foamy de colors, gomets i molta
imaginació!

dinamiks.indd 13

10 Enganxa el tros de cinta a la
caixa amb dues anelles per
poder‑te‑la penjar.

Jo soc la presidenta
del club de fans dels
SKELETONS, el grup
de rock del Dani
i el Sr. Esquelet.
M'encanten!
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Si t’agrada trencar‑te la closca, aquest és el teu Repte ideal!
Perquè el primer que has de fer és trencar la closca d’un ou dur i pelar‑lo.
Eps, no te’l mengis, golafre!
El Repte consisteix a trobar la manera de fer entrar l'ou dur dins l'ampolla.

NECESSITES...
Un ou dur
Una ampolla de vidre

LES PISTES

H2O i calor
14
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Ah! A més, NO pots
trencar l'ou! Ja sé
que els ous estrellats
són boníssims, però ara
el necessitem sencer.

mbla
Sé que se rò estic
, pe
impossible ue al f inal
segur q solució!
trobaràs la

Només has d’accelerar les teves neurones com si anessin
en un Fórmula 1... i després, comprova la solució a la PÀGINA
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Per què tremolem
quan tenim fred
A la
Sibèria russa sempre
fa molt fred! Sabeu que
a l'hivern, que és quan fa
més fred, és quan estem
més a prop del sol?

Per
què el Dani
sempre tremola quan
faig un experiment
explosiu, si no fa
gens de fred?

Sabeu
que si la nostra
temperatura corporal
baixa a 32° tindrem
amnèsia?

Oh là là!
I sabeu que
si baixa fins a
27° perdrem el
coneixement?

Perquè
la fricció dels
músculs fa pujar la
temperatura del cos
per mantenir‑la
estable a 36,5°.

15
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EL COET EXPLORADOR

NECESSITES...
••Una ampolla de plàstic petita
••Un tap de suro
••Cartolines de colors
••Tisores
••Cinta adhesiva
••Cartró rígid
••Vinagre
••Una culleradeta de bicarbonat
••Una bosseta d’infusió
••Cola
••Un plat de paper petit

1

Recobreix l’ampolla amb una
cartolina i enganxa‑la amb
cinta adhesiva.

2 Amb un plat petit de paper
dibuixa una semicircumferència
sobre una cartolina i retalla‑la.
3 Doblega la semicircumferència
per construir un con i enganxa’l
a la part de dalt de l’ampolla.

4 Talla tres trossos de cartró
allargats i amb forma de pota,
decora’ls i acobla’ls amb cinta
adhesiva al coet.
5 Decora el coet al teu estil:
salvatge, fashion, del teu equip
de futbol... Tu tries!

A mi no em
cal cap coet
espacial, perquè
sempre estic a
la lluna!

16
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6 Buida la bosseta d’infusió i
omple‑la amb una culleradeta
de bicarbonat. Tanca‑la
i lliga‑la amb el cordill
de la bosseta.

7 Omple un got de vinagre
2
i aboca’l dins l’ampolla.

8 Introdueix la bosseta amb
bicarbonat dins l’ampolla,
deixa una mica de cordill per
fora de la boca de l’ampolla
i subjecta’l tancant fort el tap
de suro.

9 Gira el coet: el vinagre i el
bicarbonat reaccionaran
produint gas. Afanya’t a
col·locar el coet en posició
d’enlairament. Sortirà volant!

La gossa russa
Laika, a bord de
l'Sputnik2, va ser
el primer ésser viu
a fer la volta al
planeta Terra.

17
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Aquest Repte et desafia a trobar la manera d’encadenar dos clips,
com les baules d’una cadena, sense tocar‑los tots dos alhora.

NECESSITES...
2 clips

LES PISTES

18
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Si vols, pots tocar‑ne un i
després, l'altre tantes vegades
com vulguis. Però MAI, MAI,
MAI tots dos a la vegada.

il, però
íc
if
d
la
b
Sem
que ho
r
u
g
e
s
ic
t
es
às!
descobrir

Només has de donar més voltes al teu cervell que si estigués dins
d’una rentadora... i després, comprova la solució a la PÀGINA
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Per què els ous
dels ocells no són
perfectament
rodons
Hello,
friends! Sabeu
que les gallines
de plomes blanques
ponen ous blancs i
les gallines rosses,
ous marrons?

I per què
en diuen «truita a
la francesa» si se'n
menja arreu del
món? Eh?

Oh là là!
I sabeu que els
egipcis ja menjaven
ous cap al
1400 aC?

Doncs
sabeu que una
gallina americana
va pondre un ou que
tenia nou rovells?

Perquè
la forma ovoide
és més resistent
que la forma rodona
i ajuda que els
futurs pollets
sobrevisquin.

19
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