El petit dofí
BAMBÚ LECTOR 1

Abans de llegir
1 Observa la coberta i fulleja l’interior del llibre.
El petit dofí és...
un conte d’animals.
un llibre que parla de com són els dofins.
un llibre de poesies d’animals.

2 Observa i encercla el títol del llibre escrit al revés.
ergit titep lE

tnafele titep lE

ífod titep lE

afarig atitep aL

só titep lE

tetag lE

3 Fixa’t en les siluetes dels animals i pinta la que correspon al
dofí.
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4 Has vist alguna vegada un dofí de debò? On?

 Completa la frase.
zoològic

parc d’atraccions

mar

circ

La primera vegada que vaig veure un dofí va ser al

.

 Ara dibuixa’l.

5 Encercla la paraula que no pertany a la mateixa família.



dofí

tauró



foca

dofí
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pardal

balena

balena

granota
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 2 a la 5

Sempre a prop de la mare!
1 El dofí quan és petit s’alimenta de la llet de la mare.

 Escriu el nom de tres animals que,
com el dofí, també siguin mamífers.
1. El dofí
2.
3.
4.
2 Observa les imatges de les pàgines 4 i 5.
Fixa’t bé en el morro, en els ulls i en un foradet que els dofins
tenen damunt del cap. Aquest foradet es diu espiracle.

 Escriu vertader (V) o fals (F) segons convingui.
El
El
El
El

4

dofí
dofí
dofí
dofí

respira dins l’aigua.
ha de treure el cap fora de l’aigua per respirar.
respira per la boca.
agafa l’aire per l’espiracle.

V
V
V
V

F
F
F
F
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 6 a la 9

Els bòlids de l’oceà
1 El dofí viu als mars i oceans i es desplaça nedant.

 Relaciona els elements de cada
columna.
dofí

neda

cavall

vola

serp

s’arrossega

àliga

camina

2 El dofí per moure’s fa servir les aletes.

 Observa el dibuix i escriu el nom de les aletes on correspongui.
ALETA DORSAL
ALETA PECTORAL
ALETA CAUDAL
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 10 a la 13

Bona pesca
1 Què menja el dofí quan ja no mama?

 Pinta la resposta correcta.

2 Observa i comenta les pàgines 12 i 13.

 Fixa’t en la boca del dofí. Què hi veus?

Completa les frases amb les paraules següents.
s’empassa

bossa

El dofí té la boca plena de
El dofí

tritura

, però no mastega.

els peixos sencers.

El dofí té una mena de
els peixos que s’ha empassat.
6

dents

a la panxa on
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 14 a la 17

Sempre de bon humor
1 El dofí fa un so com si parlés.

 Relaciona cada so amb l’animal que li correspon.
dofí

xiscla

gat

piula

ocell

miola

gos

bela

ovella

borda

2 Per què als dofins els agrada posar-se davant dels vaixells?

 Senyala la resposta correcta.
Perquè els agraden les cançons que canten els mariners.
Perquè aprofiten les onades per nedar i saltar.
Perquè esperen que els donin menjar.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 18 a la 23

Tots junts
1 Llegeix i senyala les respostes correctes.

 Els enemics del dofí són:
balena

sardina

orca

tauró

 Els dofins viuen en grup per:
poder caçar més ràpid.
anar sempre amb els pares.
defensar-se millor.

2 Completa les frases amb el nom del grup que li correspon.
classe
Un grup de xais fan un

ramat

banc
.

Un grup d’alumnes fan una
Un grup de peixos és un
8

.
.
Editorial Casals

Després de llegir
1 Completa les frases.
El dofí pertany a la família dels m

.

El petit dofí s’alimenta de la l
Viu a

de la mare.

i menja

.

Necessita sortir a fora de l’aigua per r
Els dofins viuen en g

.
.

2 Ara que saps moltes coses del dofí, dibuixa’n un.
I no t’oblidis de l’aleta dorsal, les aletes pectorals, el morro, els ulls,
el foradet per respirar i les mames!
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3 Llegeix aquesta endevinalla.
Té el do de la simpatia
i és fi i molt intel·ligent.
Aprèn els jocs que li ensenyen
i és delícia de la gent.
Suposo que ja saps qui és.
Jo ho he dit... i no et dic més.

Qui és?

4 El dofí és un animal molt simpàtic, per això molts nens el
tenen com a mascota.
Tens algun animal com a mascota?
Quin és?
Li has posat nom?

 Dibuixa la teva mascota.
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FITXA DEL LLIBRE
Títol:
Autor:
Editorial:
TEMA

 De quin animal ens parla aquest llibre?
 Ratlla com són els dofins:
ràpids

ferotges

alegres

simpàtics

mal nedadors

tímids

juganers

afectuosos

 Els dofins són els protagonistes de moltes pel·lícules.
N’has vist alguna? Escriu-ne el títol.
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EL LLIBRE CIENTÍFIC
El petit dofí és un llibre que ens explica com són, on viuen
i quins costums tenen els dofins.

 T’ha agradat llegir aquest llibre?

Sí

No

 Has après alguna cosa dels dofins que abans de llegir el llibre
no sabies?
No sabia que...
Els dofins quan són petits mamen.
Els dofins quan tenen un any ja comencen a menjar peix.
Els dofins fan servir les aletes per nedar.
Els dofins tenen un foradet que es diu espiracle i que
els serveix per respirar.
Els enemics del dofí són el tauró blanc i l’orca.
Els dofins viuen en grup per defensar-se.

 T’agradaria llegir algun altre llibre sobre un altre animal?
 Sobre quin animal?
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Sí

No

