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Juguem amb la natura  Sabies que 
pots jugar a moltes coses fent servir material que trobes a la 
natura? Et proposem que aprofitis aquests dies de vacances per 
explorar, recollir objectes i elaborar els jocs més originals amb 
material eco.

Veritat o mentida?

Els hipopòtams 
són animals molt 
pacífics

MENTIDA.  Tot i que 
tenen un aspecte 
bonhomiós, els 
hipopòtams són uns 
mamífers bastant 
agressius. Els mascles 
sovint lluiten entre ells en 
baralles que poden ser 
força violentes. De fet, és 
bastant habitual que 
aquests mastodonts 
aquàtics tinguin cicatrius, 
perquè en els combats 
s’ataquen fent servir els 
seus grans ullals. 

1. Quina d’aquestes és una 
varietat de tomàquet? 
a. Montserrat 
b. Vermelletó 
c. Golden 
 
2. Quina llengua parlaven 
els antics romans que 
vivien a Catalunya? 
a. Catalànicus 
b. Arameu 
c. Llatí

Respostes: 1.a   2.c

Salvem el planeta 
Saps què és la fast fashion o moda ràpida? És la que es 
produeix a baix cost i dura només una temporada, perquè de 
seguida es considera passada de moda. La slow fashion o 
moda lenta, en canvi, promou comprar roba conscientment.

Who am I?

Solution: 
 Harry Potter

1. I’m an orphan and my 
parents were called Lily 
and James 
2. I’m a wizard 
3. My enemy is ‘He-who-
must-not-be-named’

CATiquès

Vocabulary 
Orphan: orfe 
Parents: pares 
Wizard: mag 
Enemy: enemic

3. Talla en diagonal els 
quadrats grocs, de 
manera que de cadascun 
te’n quedin dos triangles.

6. Enganxa-les amb la pega i assegura-ho 
amb una agula d’estendre roba fins que 
s’assequi.  
 
7. L’últim pas és enganxar els dos extrems 
de la corona. Espera que estiguin secs i… 
a jugar!

CORONA  
DE FULLES 
 
Material necessari 
- Fulles grosses i boniques 
(millor si poden ser de dos 
colors, per exemple 
verdes i grogues). Han de 
ser tendres, perquè si són 
seques es trencaran 
- Tisores 
- Pega 
- Agulles d’estendre roba

Com es fa? 
1. Agafa les fulles verdes i 
talla’n quadrats de la 
mateixa mida. 
 
2. Fes el mateix amb les 
fulles grogues. Tots els 
quadrats t’han de quedar 
de la mateixa mida que en 
el pas anterior.

5. Ara ja pots muntar la corona. Ves fent 
una sanefa intercalant les fulles verdes i 
les grogues, de manera que les grogues 
quedin a dins de les verdes.

4. Doblega per la meitat, 
també en diagonal, els 
quadrats verds. Però no 
els tallis!


