ara

passatemps
Sopa de lletres
planetària

Posa’t
a prova!

Saps els noms dels planetes?
Doncs completa’ls a la llista
següent i després troba’ls a
la sopa de lletres. Poden
estar en vertical, horitzontal i
diagonal.

Respon les preguntes i
esbrina quantes coses
saps sobre el Sol

1. Què és el Sol?

_ ER_U_I
V_ N _ S
_ ÚP_ _ E _
M__T
_ _ RR_
SA_ _ RN
U_À
_ E_ TÚ

a. Un planeta
b. Una estrella
c. Un cometa

Pintem una posta de sol

3. El Sol està format per…

2. La temperatura a la
superfície del Sol és…
a. Molt elevada
b. Molt baixa
c. 0 ºC

COM HO FEM?

1. Primer posarem un puntet de pintura de
cada color al cartró. Cal que t’imaginis
una línia vertical que el divideixi en dues
parts. Amb el pinzell fi, posa un puntet
de pintura groga a dalt. A sota, un
puntet taronja, i a sota un puntet
vermell.
2. Humiteja el pinzell gruixut amb aigua i
escampa cada puntet de pintura en
horitzontal, cobrint tot el cartró. Si es
difuminen els colors entre si ja va bé.
3. Quan s’hagi assecat, dibuixa el sol amb
la moneda. Ressegueix-la amb llapis i
després pinta el cercle amb color blanc.
4. Finalment, decora el paisatge amb el
que més t’agradi: arbres, fulles, flors…
Per fer-ho utilitza la pintura negra, així
semblarà que es perfilen sobre l’horitzó.
aracriatures
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4. Com en diem del
moment del dia en què el
Sol surt per l’horitzó?
a. El capvespre
b. El migdia
c. L’alba

5. Quina d’aquestes
afirmacions és certa?
a. El Sol i la Terra orbiten
al voltant de la Lluna
b. El Sol orbita al voltant
de la Terra
c. La Terra orbita al voltant
del Sol

6. El sol també és…
a. Una nota musical
b. La moneda del Perú
c. Totes dues són
correctes

Solució:
1.b; 2.a; 3.c; 4.c; 5.c; 6.c

MATERIAL NECESSARI
● Cartolina o cartró
● Pintura acrílica (blanc, groc, taronja, vermell i negre)
● Un pinzell ample
● Un pinzell fi o un bastonet de les orelles
● Una peça rodona (per exemple, una moneda)
● Aigua

a. Líquids
b. Minerals
c. Gasos
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