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12. A LA TARDOR, CASTANYES!1 
  
1. Després de llegir, contesta: 
a) Quina estació és? Marca amb una X: 

    
  □ Hivern   □ Primavera   □ Estiu   □ Tardor 

 

b) Què hi ha per terra? Marca amb una X: 
  

□ Fulles verdes □ Fulles seques 
 

c) Amb qui a eixit la marieta Antonieta?  
Amb la seua ____________________. 
 

d) Què ha vist que és verinós?  
 

e) De sobte, quines coses els cauen al cap 
i com són? 

 
f) Què li passa al cuc Manel i com li 

ajuden les marietes?  
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2. Escriu el nom de tots aquests fruits i 
assenyala amb una X els que podem trobar a 
la tardor: 

 

 

 

  □    □    □  

 

 

  □     □  
 
PER A SABER MÉS: LA CASTANYADA  
 A la comunitat valenciana i en altres 

zones a la tardor celebrem la Castanyada, es a 
dir, la festa de les castanyes: mengem 
castanyes, panellets, moniatos i fruites 
confitades. 
 El personatge de la 

castanyera és una dona vella, vestida 
amb roba molt usada i amb mocador 
al cap, que ven castanyes al carrer.  
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14. LA MEDALLA D´ANTONIETA 
  
1. Després de llegir, contesta: 
a) Avui què celebren els animals del 

jardí?  
 

b) Quants dies durarà la celebració? 
 

c) Quin és el premi que es pot guanyar? 
 

d) Com es diuen els animals protagonistes 
d´aquesta història? 
L´aranya _______________.  
El grill _______________. 
La papallona _______________. 
La marieta _______________. 
 

2. Explica oralment què li passa a la 
marieta i com acaba el conte.  

 
3. En quins jocs participen els insectes? 

Marca amb una X. Desprès indica el nom de 
cadascú d’aquests esports. 
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□ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ 

 
 

PER A SABER MÉS: ELS JOCS OLÍMPICS  
 
  Els anells olímpics són el principal 

símbol de les Olimpíades modernes, un dels 
emblemes més reconeguts al món i un símbol 
de la pau. 

 
 
 Els Jocs Olímpics moderns es van 

inspirar en els Jocs Olímpics de l'antiguitat 
organitzats a l'antiga Grècia amb seu a la 
ciutat d’Olímpia (entre els anys 776 a. C. i el 
393 de la nostra era).  
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17. UN DÍA A LA PLATJA1 
  
1. Després de llegir, contesta: 
a) Amb quins amics ha anat la marieta 

Antonieta a la platja? 
 

b) Quins objectes els desapareixen? 
Assenyala amb una X i diu el seu nom: 

   

  □    □    □  
 

  

  □    □    □  
 

c) Per què el cranc els ha pres les coses?  
 

d) Quin problema té el dofí i com el 
soluciona la marieta? 
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2. Quines coses pots fer tu per ajudar a 

tenir cura de la platja i els animals marins? 
 
3. Quines coses podem fer per 

tenir cura del nostre planeta?  
 

 
 

PER A SABER MÉS:  
 
 Alguns del objectes que més es troben 

a les nostres platges son llaunes, bosses de 
plàstic, globus i fils de pescar. Tots aquests 
objectes poden ser menjats pels animals 
aquàtics, com dofins, tortugues i peixos, i 
causar-los la mort. 
 Existeix un premi que s´atorga a les 

platges més ecològiques d´Espanya, com les 
de Illes Cíes (Pontevedra) i les de Cabo de 
Gata (Almeria). 
 Ara pots veure el vídeo de Júlia i 

Balma, dos xiquets que ens recomanen el 
llibre Un dia a la platja:  
https://www.youtube.com/watch?v=rnaPdZ0g
B_A&feature=youtu.be 
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