
aracriatures 04 202007 ?

1. El dit petit de la mà 
també es pot dir…  
a. Menovell 
b. Minairó 
c. Melindro 
 2. Què és la pell de 
gallina? 
a. El teixit amb què es fan les 
sabates 
b. Una reacció del nostre cos a 
estímuls com el fred 
c. La rugositat de les pilotes de 
bàsquet  
 

3. A quina d’aquestes 
parts del cos no tenim 
pèl? 
a. A l’esquena 
b. A l’avantbraç 
c. A les plantes dels peus 
 4. Què vol dir que algú té 
la pell fina? 
a. Que per poc que li toqui el 
sol de seguida es crema 
b. Que de seguida s’ofèn 
c. Que és milionari 
  
 

 
5. Quina d’aquestes és 
una capa de la pell? 
a. Epidermis 
b. Episodi 
c. Epidèmia 
 6. Quins són els cinc 
sentits? 
a. Vista, olfacte, tacte, oïda i 
gust 
b. Dolç, salat, amarg, picant i 
agre 
c. Felicitat, tristesa, alegria, 
esperança i por 

Posa’t  
a prova! 
Respon a les 
preguntes i 
esbrina quantes 
coses saps 
sobre la pell  
i el tacte  
 

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

Plastilina 
casolana

ara     
passatemps     

Solució: 
Glaçó-pell de gallina; ploma-peu; 
cactus-dit; xampú-cap 

El joc 
dels 
sentits 

Material necessari: 
Farina 
Aigua  
Oli 
Sal   
Colorant alimentari

1. Agafa un bol per fer la barreja 
d’ingredients i un got o una tassa 
que et servirà per prendre les 
mesures. 
2. Posa dos gots de farina i un de sal 
al bol i barreja-ho bé. 
3. Tot seguit, afegeix-hi quatre 
culleradetes d’oli i un got d’aigua. 
Torna a barrejar-ho.  
4. Afegeix-hi una mica de farina fins 
que et quedi una massa. Tot seguit, 
fes-ne boles.  
5. Fes un foradet al mig de cada 
bola i aboca-hi una mica de colorant 
alimentari. També pots fer barreges 
de colors. 
6. Amassa-ho de nou, i ja ho tens. 

Esbrina quins 
objectes es 
relacionen amb 
les parts del cos


