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1. Ordena les pilotes de 
més grossa a més petita: 
a. Tenis, tenis taula, futbol 
b. Futbol, tenis taula, tenis 
c. Futbol, tenis, tenis taula

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

Solució:  

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

2. ¿En quin d’aquests 
esports no es fa servir 
una pilota? 
a. Voleibol 
b. Hoquei sobre herba 
c. Halterofília 

3. Què hi ha dins de les 
pilotes de futbol? 
a. Aire 
b. Pellofes 
c. Suro 

4. Com s’anomena el 
trofeu que s’atorga cada 
any al millor jugador  
de futbol del món? 
a. Pilota Màster 
b. Pilota Pro 
c. Pilota d’Or  

5. A la cuina,  
una pilota és… 
a. Una barreja de carn 
picada, ou i farina 
b. Una croqueta que ha 
quedat abonyegada 
c. Una cabeça d’alls    

6. Una bimba és… 
a. Una altra manera 
d’anomenar les pilotes, 
especialment les de futbol 
b. Una jugada de futbol que 
consisteix en llançar la 
pilota fora del camp 
c. Una encistellada de 
bàsquet feta des de més 
enllà de la línia de mig camp 

Sopa de lletres esportiva 
Endevina els esports que corresponen a cada tipus de pilota que hi ha al dibuix  
i després busca’n els noms a la sopa de lletres. Els trobaràs en vertical, horitzontal i diagonal. 

Pas a pas  
 
1. Agafa un bol petit o una tassa grossa i 
dibuixa un cercle amb el llapis sobre el paper. 
2. Retalla’l i fes-hi un tall just fins al mig.  
3. Plega el cercle en forma d’embut i 
subjecta’l amb cinta adhesiva. 
4. Fes un forat a l’extrem de l’embut i fes-hi 
passar la palleta, de manera que l’extrem de 
la part més curta quedi a dins. Si el forat 
t’ha quedat massa gros, el pots acabar 
d’ajustar amb una mica de plastilina. 
5. Fes una pilota amb paper d’alumini i ja ho 
tens. Només cal que la posis a dins de 
l’embut i bufis per l’altre extrem de la palla. 

ara    

Fem un bufador  
de pilotes 

passatemps   

Material necessari  
 
Una palla amb l’extrem flexible 
Paper 
Tisores 
Llapis 
Paper d’alumini 
Cinta adhesiva 
Plastilina (opcional) 
 


