
aracriatures 01 202008 ?

ara   
passatemps   
Sudoku 
d’estiu 
Resol aquest sudoku 
de fruites 
estiuenques. Recorda 
que només hi pot 
haver una fruita igual 
en cada columna, 
cada fila i cada àrea 
quadrada

MATERIAL NECESSARI 
● Cartró (pots fer servir el de les capses de galetes o cereals) 
● Pintura acrílica verda i vermella 
● Un pinzell fi 
● Un pinzell d’esponja (si no en tens, en pots fer servir un de normal) 
● Un retolador negre 
● Un got o un bol  

1. Quina d’aquestes 
fruites no la trobarem 
a l’estiu?  
a. La mandarina 
b. La síndria 
c. L’albercoc  
 
2. La síndria creix… 
a. Als arbres 
b. Sota terra 
c. En una planta   
 
3. Si tallem una 
síndria en quatre 
trossos tindrem… 
a. Quatre quarts 
b. Quatre meitats 
c. Quatre síndries 
 
4. De la síndria també 
en podem dir…  
a. Xíndria 
b. Sandra 
c. Sandria 
 
5. Ordena de més 
gran a més petita les 
fruites següents: 
a. Cirera, préssec, pruna 
b. Préssec, cirera, pruna 
c. Préssec, pruna, cirera  
 
6. Només una 
d’aquestes fruites no 
té pinyol. Quina? 
a. Nespra 
b. Nectarina 
c. Maduixa  

Posa’t  
a prova! 
Respon a les preguntes 
i esbrina quantes coses 
saps sobre les síndries 
i altres fruites d’estiu

Solució:  

El joc de les síndries 

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

1. Amb el got cap per avall, dibuixa sis 
cercles, que seran les síndries. 
2. Pinta els cercles de color vermell amb el 
pinzell d’esponja. 
3. Tot seguit pinta l’exterior de la síndria de 
color verd. 
4. Retalla les síndries i talla-les per la meitat.  
5. Amb el retolador, dibuixa les llavors i 
marca les línies que separen el verd del 
vermell.   
6. Ja pots jugar! Podeu competir a veure qui 
aparella en menys temps les síndries que 
tenen el mateix nombre de llavors, o girar-
les i barrejar-les, i jugar a un divertit memory 
de síndries.  

COM HO FEM?   


