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ara   
passatemps   
Troba les estrelles 
Aquest fons marí està ple d’estrelles de mar, però s’han amagat una mica. 
Les pots trobar? N’hi ha cinc! 

MATERIAL NECESSARI: 
● Farina 
● Aigua  
● Sal 
● Oli 

1. L’Atlàntic és un…  
a. Oceà 
b. Riu 
c. Llac d’aigua salada 
 
2. Quina no és una 
estrella? 
a. El Sol 
b. L’estrella Polar 
c. La Lluna    
 
3. Un estel és… 
a. Una estrella 
b. Una joguina voladora 
que s’eleva per la força del 
vent 
c. Totes dues coses  
 
4. Quin d’aquests 
personatges de Bob 
Esponja és una 
estrella de mar? 
a. Arenita 
b. Patricio 
c. Calamardo  
 
5. Quants costats  
té un pentàgon? 
a. Cinc 
b. Dotze 
c. Dos  
 
6. Si ens trobem  
una estrella de mar… 
a. L’hem d’agafar  
i treure-la de l’aigua 
b. No l’hem de tocar 
c. Ens la podem emportar 
a casa  

Posa’t  
a prova! 
Respon a les preguntes  
i esbrina quantes coses 
saps sobre les estrelles  
i el mar: 

Solució:

Estrelles de mar amb pasta de sal 

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

1. Tria un got o una tassa, que et 
servirà de mesurador. Agafa un bol 
i aboca-hi dues tasses de farina, 
una de sal i una d’aigua. Ho has 
d’anar afegint a poc a poc, sense 
parar de remenar. Et pot anar bé 
posar-hi algunes gotes d’oli. 
2. Amassa-ho bé fins que tingui 
consistència de plastilina.  
3. Fes xurros amb la massa  
i forma estrelles de cinc puntes.  

4. Punxa la pasta amb una forquilla 
per fer-hi foradets que imitin  
la superfície de l’estrella. 
5. Deixa que s’assequi al sol. 
6. Envernissa les estrelles amb una 
barreja de cola blanca i aigua i, 
quan estiguin seques, pinta-les  
amb pintura. Una alternativa  
per donar-los color és afegir 
colorant alimentari a la pasta  
quan l’estiguem amassant.  

COM HO FEM?   


