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● Una cartolina blanca 
● Un llapis 
● Un llapis de color blau 
● Tisores 

MATERIAL NECESSARI:   

COM HO FEM? 
1. Retalla un rectangle de cartolina de la 

mida d’una postal. 
2. Pinta de color blau una mica més de la 

meitat horitzontal de la cartolina.  
3. Dibuixa amb el llapis dues petites línies 

verticals, d’uns 2-3 cm, just on 
coincideixen el blau i el blanc, una mica 
separades.  

4. A partir de les dues marques, dibuixa la 
silueta de l’iceberg.  

5. Retalla el perfil de l’iceberg, per dalt i 
per baix, i deixa sense retallar les dues 
primeres marques verticals que havíem 
fet.  

6. Ja ho tens! Només et cal doblegar la 
postal per la meitat, com si fos un llibre.   

ara      
passatemps      

Posa’t  
a prova! 
Respon les preguntes i 
esbrina quantes coses saps 
sobre els icebergs i les zones 
glaçades del planeta

1. Com es deia el 
transatlàntic que l’any 
1912 va topar amb un 
iceberg i es va enfonsar? 
a. Perla Negra 
b. Nautilus 
c. Titanic 
 
2. On és el pol Sud? 
a. A l’Antàrtida 
b. A Groenlàndia 
c. Al Brasil 
 
3. Els pingüins que 
habiten al pol Nord… 
a. Són majoritàriament de 

l’espècie emperador 
b. Estan en perill d’extinció 
c. Al pol Nord no hi ha 

pingüins 
 
4. La paraula ‘iceberg’ 
prové del mot neerlandès 
‘ijsberg’, que vol dir:  
a. Blau flotant 
b. Muntanya de gel 
c. Esternut de gel 
 
5. Els icebergs són de 
color… 
a. Blanc o blau 
b. Daurat 
c. Negre 
 
6. Què vol dir que d’una 
cosa només en sabem 
la punta de l’iceberg? 
a. Que està molt freda 
b. Que ens deixarà glaçats 
c. Que en sabem poca 
cosa i que hi ha una part 
molt gran amagada   
 

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

Fem una postal ‘pop-up’

Iceberg a la vista! 
Ets observador? A veure si ets capaç de detectar 
els dos icebergs que són iguals.  

3 5 


