escriure i inventar-me
amb les paraules.
n em llevo, penso que
una cosa nova i, quan
t, em poso davant de
menço a escriure.
també tinc un anell
el sol. Me'l va regalar
na i, de tant en tant,
ecordo. Observant-lo,
aquest conte que tens
itjo que et faci passar
na de lectura.

La Nur ha perdut al jardí l'anell
que li va regalar l'àvia. Trobar-lo
serà més difícil del que es pensa
perquè el jardí és ple d'animals encuriosits.
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Podrà recuperar-lo? Per aconseguir-ho
haurà de fer-se amiga d'una garsa, vigilar
el naixement de les papallones i conèixer

7

uns quants animalets més. T’apuntes a
l’aventura?
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Amics per sempre
“Té, Nur, aquest és el meu regal
d’aniversari per a tu.”
Dibuixa l’anell a la mà de la Nur.

Recordes qui ha regalat l’anell a la Nur? Escriu-ho.
_____________________________________________________________________________________________________

Fes memòria i digues quin d’aquests animals t’ha resultat més simpàtic, interessant, espavilat,
curiós ... i quin te n’ha resultat menys. Completa la fitxa.

abelles

caragol

papallona

mussol

garsa

serp

eruga

aranya

marieta

L’animal que he trobat més ________________________ és _______________________

perquè ___________________________________________________________________

L’animal que he trobat menys _______________________ és _______________________

perquè ______________________________________________________________________

L’anell de la Nur
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Dibuixa els animals del bosc que van informant la Nur i la garsa de qui té l’anell. Completa també
el text.

Se l’ha endut una
________________________
que s’amaga entre les

______________________

Caldrà esperar un temps i,

quan s’obrin els capolls, sotiran les
_____________________________

Ja tenim reina:
________________________

Mai no és massa tard!
Se l’ha endut la

_____________________________

L’anell de la Nur
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Quines coses que passen!
Qui ho diu, la Nur o la garsa? Relaciona.

–M’ha caigut l’anell per la finestra!
–Jo he atrapat l’anell, però m’ha caigut.

Com és que a la Nur li ha caigut l’anell?
_____________________________________________________________________________________________________
On portava l’anell la garsa i com és que li ha caigut?
_____________________________________________________________________________________________________

Què faries si trobessis un anell d’or? Pinta una o més caselles, o escriu una altra possibilitat.

• El deixaria al mateix lloc.
• Me’l quedaria.
• Ho diria a casa per aprendre què cal fer.
• El regalaria a la persona que més estimo.
• L’amagaria.
• Ho notificaria a un adult que estigués allí.

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

L’anell de la Nur
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Juguem amb les paraules
Aquests són els comentaris que en veure l’aranya, feien les bèsties. Quins creus que hauries fet tu?

Has vist
com s’ha tornat
l’aranya?

No era ningú
i ara es creu
la reina.

L’aranya porta
un tros d’or brillant
damunt el cap!

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

La garsa amb quatre batecs d’ala es planta dalt de l’arboç. La Nur i tu podeu fer gambades, saltirons i corregudes. Relaciona amb el mateix número els significats de les dues columnes.

Em desplaço fent gambades.
Em desplaço fent saltirons.
Em desplaço fent una correguda.

Fent salts molt petits.
Corrents.
Fent passes molt llargues.

Si tinguessis molt de temps, com et desplaçaries d’un lloc a un altre?
_____________________________________________________________________________________________________

L’anell de la Nur
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Juguem amb les il·lustracions
Dedueix qui viu amb la Nur i inventa’t què diuen.

________________________________
________________________________
________________________________

Éß
_________________________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

Éß
_________________________________________
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

Són
_____________________________________

____________________________________________

L’anell de la Nur
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Identifica els elements de la il·lustració i escriu els noms al seu lloc.

cireres d’arboç

capolls

abella

Dibuixa el paisatge muntanyós que contemplava la Nur per la finestra de l’habitació.

fulla

L’anell de la Nur
Marta Jarque

8

El boca-orella
Presenta aquest esquema als teus companys i companyes. Deixa que s’inventin la implicació de
cada animal en l’assumpte de l’anell de la Nur i la relació que tenen entre ells, tal com ens indica
el cercle que els uneix.

He perdut
l’anell de l’àvia.

eruga
garsa
papallones

marieta

abelles

serp
mussol
aranya
Podeu anar dient entre tots els costums i la manera que tenen de comportar-se aquests animals.
Després demana’ls que dedueixin QUI ÉS QUI. Contesta amb un SÍ o un NO a la seva deducció.
Es camufla entre les fulles perquè té el mateix color que elles. (eruga)
Desapareix darrere d’un esbarzer ple de punxes. (papallona)
Al començament també li agrada l’anell; després ajuda molt a la Nur a trobar-la. (garsa)
Es passeja pel bosc com si fos una reina de bo de bo. (aranya)
Anima la Nur i li diu que mai no és massa tard per aconseguir una cosa. (marieta)
Recomanen a la Nur que tingui paciència. (abelles)
És molt obedient i es passa la nit cridant. (mussol)
Gràcies al canvi de pell que fa, la Nur recupera l’anell. (serp)

Recomana’ls la lectura del llibre si volen saber-ne més coses.

L’anell de la Nur
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Tornem-hi!
Torna a llegir el text final i fixa’t en l’acomiadament.

I se’l va posar al dit.

–Ja te tinc –va pensar–. Gràcies,

garsa, per haver-me ajudat –va
agrair-li.

–Mai no havia vist res tan bonic, Nur
–li va respondre.

I es van acomiadar, amb un somriure
la Nur, i un aleteig alegre, la garsa.

Per acomiadar-nos d’una persona podem intercanviar unes paraules, fer un petó, fer una abraçada, fer un gest
amb els braços, picar l’ullet. Pensa en tres persones diferents. Com acostumes a acomiadar-te d’elles?
Després. fes-ho amb mímica.

El ________________________________________
Quan m’acomiado del ____________________________ li faig ___________________________________________

___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

L’anell de la Nur
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Anem més enllà
L’anell picapedrell
Juga amb els teus companys i companyes a l’anell picapedrell.

•

Fes-los seure en rotllana amb les mans al davant i els dits i palmells ben junts; tu et poses al mig i has de
portar un anell o una pedreta petita entre els dos palmells de la mà.

•

Passa les teves mans per dins les mans juntes dels teus companys, fent veure que els deixes l’anell, tot recitant la cantarella:

Qui té l’anell picapedrell

que he trobat al taulell del castell
Rocabrunyell?

•

Quan hagis acabat de donar la volta pregunta a algú de la rotllana:

Pep, qui el té?

•

Si aquest ho endevina, s’alça i porta el joc. Si no ho endevina, continues preguntant fins que algú ho
endevini.

•

Qui no ho hagi endevinat pagarà la penyora que entre tots decidiu al final del joc.

