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ara   
passatemps   

1. Quina forma tenen 
les cel·les del rusc? 
a. Quadrada 
b. Triangular 
c. Hexagonal     

Posa’t  
a prova! 
Respon a les preguntes  
i esbrina quantes coses 
saps sobre les abelles.

Solució: 

1.c; 2.a; 3.c; 4.c; 5.b; 6.a

Material necessari  
–Un tap de suro o una patata petita 
tallada per la meitat 
–Cartolina (o, si no en tens, cartró fi, per 
exemple d’una capsa de galetes) 
–Pintura de color groc 
–Retoladors 
–Tisores 
–Una capsa de formatgets rodona (si no 
en tens, pots fer servir un llapis o un 
bastó de broqueta) 
–Cinta adhesiva 
–Cordill fi

2. Com s’anomenen  
les persones que tenen 
cura de les abelles i 
elaboren la mel?  
a. Apicultors 
b. Abellers 
c. Melistes 

3. Què fan servir les 
abelles per elaborar 
la mel? 
a. L’aigua de la pluja 
b. Pedretes i branquillons 
c. El nèctar de les flors   

4. Quants ous pot 
pondre una reina en 
un sol dia? 
a. 12 
b. 100 
c. 2.000 

5. Com se’n diu 
del soroll que fan  
les abelles? 
a. Udol 
b. Zumzeig 
c. Eixam   

Abelles voladores 
Et ve de gust tenir el teu propi eixam? 
Avui t’expliquem com fer-ne un amb 
objectes que puguis trobar per casa.

6. Què vol dir “ser 
com la mel”? 
a. Ser molt dolç 
b. Ser molt pesat 
c. Ser molt car  

A dins  
del rusc 
¿Pots trobar les 
quatre combinacions 
de cel·les de baix a 
dins el rusc? Una 
pista: estan en la 
mateixa posició  
en què les veus. 

Pas a pas  
1. Suca el tap de suro o la mitja patata a 
la pintura groga i estampa’l unes quantes 
vegades sobre la cartolina. Seran els 
cossos de les abelles. 
2. Quan la pintura s’hagi assecat, dibuixa 
les ratlles, la cara i les ales de cada 
abella. 
3. Retalla-les. 
4. Fes trossos de cordill i enganxa’n un 
extrem al dors de cada abella amb cinta 
adhesiva. L’altre extrem l’has d’enganxar 
a la peça que sostindrà el mòbil, ja sigui 
la capsa de formatgets o el llapis.  
5. Enganxa un altre tros de cordill al 
mòbil perquè el puguis penjar. 


