Solucions del número 4:
Alemanya

Seggenrohrsänger

Regne Unit

Aquatic Warbler

Espanya

Carricerín cejudo

Bielorússia

вяртлявaя чаротаўкa

Rússia

вертлявая камышовка

Vertliavaja charotauka

Vertliavaja kamyshovka

França
Polònia
Galícia
Pais Basc

Phragmite aquatique
Wodniczka
Folosa Acuática
Ur-benarriza

C. Valenciana

Xitxarra d’aigua

Catalunya

Boscarla d’aigua

Ara que estem a casa, aprofita per a aprendre sobre el
Parc Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca.
Serà com mirar per la finestra, per a gaudir dels seus
singulars paisatges modelats per l’aigua. També podràs
conéixer a les seues acolorides plantes, i als seus curiosos
animals, alguns de pas cap a llocs llunyans.
Traus el cap amb nosaltres?

la tortuga d’estany

Meldinė nendrinukė

un rèptil

Lituània

El Prat des de la finestra

Abril. Num. 5

Una
manualitat

Sabies que...?

Feu apostes abans de
realitzar
l'experiment,
intenteu explicar per què
passa això i després
comproveu qui tenia raó.

Totes les espècies tenen dos
noms: el comú i el científic.

Saps com apareixen les fonts i
les llacunes on viu aquest
rèptil?
L’experiment t’ajudarà
comprendre-ho.

El comú és el d'anar per
casa, per exemple, aquesta
és la "tortuga d'estany".
I el científic és en llatí, és el
mateix en tot el món i
serveix per a assegurar-nos
que identifiquem correctament a l'espècie.

a

Agafa tres gots de plàstic i
fes-los tres forats a cadascun.
Plena el got A de terra
argilenca (fang) fins al forat
núm. 2. El got B omple'l fins a
la mateixa altura, però amb
pedres, i en el got C poses
terra argilenca fins al forat 2 i
pedres fins al 3.
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Si els plenes d'aigua per quin
dels forats eixirà líquid durant
més estona en el got A?
I en el B?
I en el C?

El Prat des de la finestra

endevinalla
Podries desxifrar el
nom científic de la
tortuga d’estany,
utilitzant aquest codi?

