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ara    
passatemps    

MATERIAL 
● Paper 
● Colors 
● Tisores 
● Un plat    

fondo 
● Aigua 

1. Quin d’aquests no 
és un estil de 
natació?  
a. Papallona 
b. Crol 
c. Gripau 
 2. Quins són els 
components de 
l’aigua? 
a. Hidrogen i oxigen 
b. Oxigen i sal 
c. Escuma i bombolles 
 3. Només un 
d’aquests tres 
materials flota a 
l’aigua. Quin és? 
a. Plom 
b. Suro 
c. Or 
 4. Què és un gorg? 
a. Un mamífer nedador 
b. Un pastís salat 
c. Un clot que es forma en 
un riu i on s’acumula 
l’aigua  
 5. Què vol dir que ‘La 
veritat sempre sura’? 
a. Que les persones 
sinceres no es poden 
ofegar mai 
b. Que tard o d’hora 
sempre s’acaba sabent la 
veritat de les coses 
c. Que si beus vi, dius les 
veritats  
6. Es practica amb un 
rem i una taula 
semblant a les del 
surf. Quin esport és? 
a. Pàdel surf 
b. Rem surfejador 
c. Natació sincronitzada 

Posa’t  
a prova! 
Respon les preguntes i 
esbrina quantes coses 
saps sobre l’aigua i els 
esports aquàtics

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

1. Dibuixa flors de vuit 
pètals i pinta-les com 
t’agradi més. Si vols, 
pots escriure algun 
missatge bonic al botó 
de la flor. 
 
2. Retalla-les. 
 
3. Doblega els pètals, 
d’un en un, cap al centre 
de la flor.  
 
4. Posa les flors 
tancades a l’aigua, i 
veuràs com s’obren!

El missatge 
secret 
Aquest tauler amaga un 
missatge secret. Per 
saber què diu, escriu a 
les línies de baix una 
lletra sí, una lletra no, 
començant per la 
primera línia de dalt, i 
seguint les línies en 
sentit horitzontal.   

– –     – – –      – – – –    –’– – – – –     
– –      – – –    – – – – – –    – – –    
– –   –’– – – – – – – – 

Solució: Al mar Mort l’aigua és 
tan salada que no t’enfonses 

Flors que s’obren a l’aigua 


