A tota ciència!
Hola! Em dic Max i ella és la Mila. Entra
al Fab Lab, el nostre fantàstic laboratori
de ciència, per descobrir
el meravellós món de la natura!

Com són els científics? curiosos de mena!

Per entendre com i per què passa cada cosa, hi ha dues
normes molt senzilles:
1. observar cada detall amb atenció.
2. fer experiments per comprovar si les nostres
explicacions, anomenades hipòtesis, són
adequades.
Aquesta és l’única manera de convertir-te en un bon
científic! Però recorda: l’autèntic
secret és tenir sempre ganes
de ficar el nas per tot arreu.
I una bona bata tampoc
va malament!

L’EXPERIMENT COMENÇA
SOBRE RODES!

JA VEURÀS COM LA CIÈNCIA T’ATRAPA!

Tenim una missió: entendre totes les coses que
passen al nostre voltant. Des de l’arc de Sant Martí
fins a la rosada, des del pollet que surt de l’ou fins
al creixement d’un bolet al bosc. Des dels dits dels
peus fins a... les estrelles.

En cada capítol trobaràs una roda.
Fes-la girar i completa les figures,
després gira la pàgina per descobrir
el «resultat» dels teus experiments
i de les teves hipòtesis. Si no va bé,
torna enrere i canvia-ho tot.
I prepara’t: al final hi ha
una roda especial!

La part més emocionant

El nostre cos ens permet respirar,
moure’ns, pensar i fins i tot fer entendre
als altres les nostres emocions. Com?
Amb les expressions de la cara.
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Encara que tu i els teus amics i amigues tingueu un aspecte
molt diferent, per dins el vostre cos funciona de la mateixa
manera: en el fons... som tots iguals!
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La feina del científic

Com a bons nens científics,
en Max i la Mila escriuen a la
seva llibreta de ciències el que
han après. Quin és l’únic error
que han comès treballant amb
les emocions?
Torna enrere i descobreix com podrien haver anat les coses...
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Descobrim... els animals!
Mira els increïbles descobriments que ha
fet en Max a l’excursió al parc zoològic!

Experiment 2: la màgia dels animals
En Max vol observar amb els binocles la meravella de la
metamorfosi! Quin dels animals de l’estany es transformarà
en una papallona?
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PER QUÈ EL CAMELL TÉ DUES
GEPES TAN ESTRANYES?

Perquè hi conserva una
reserva d’energia que li
permet fer viatges
llargs pel desert.

Però hi ha un poder que deixa
tothom bocabadat: alguns animals
neixen amb una forma i, quan es
fan adults, es transformen en una
altra cosa! Aquest fenomen es diu
«metamorfosi».

Gira la roda i tria
com alinear les figures,
després gira la pàgina
i mira què passa!

