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El Prat des de la finestra
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.

O R B I C U L AR I S

Traus el cap amb nosaltres?

La granota

un amfibi

En el got A l'aigua sortirà pel forat 2 perquè l'aigua no travessarà l'argila. En el B per l'orifici 1, pués el líquid passarà a través
de les pedres. I en el got C sortirà pel 2 ja que travessarà les
pedres però no l'argila.
Entens ara l'origen de les fonts?

Maig. Num. 6

Un joc

Ajuda a les granotes a canviar
de posició. Les que estan a
dalt han de passar baix i les
que estan a baix han de
passar a dalt.

Pots fer les teues
pròpies granotes veient
aquest vídeo.

Però cal seguir les següents
regles:
1.- les granotes sol es poden
moure cap endavant (no
poden retrocedir)
2.- les granotes poden
desplaçar-se a la casella que
està davant si està lliure o
poden saltar una granota de
diferent color si la casella
següent està buida. Però no
poden saltar granotes del seu
propi color.
Sembla fàcil, però el nivell 3 ja
t'obliga a pensar una bona
estona. Ho intentes?

Sabies que ...?

Les granotes, quan estan
fora de l'aigua respiren pels
pulmons, com nosaltres.
Però quan estan dins de
l'aigua, poden respirar per la
pell. Així poden aguantar
molt més temps.

Un laberint
Dibuixa el camí que ha de seguir la llengua de la granota
per a atrapar al mosquit .

Nivell 1

Nivell 2

Nivell 3

Pots crear més nivells
afegint cercles i granotetes.
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