La granota
BAMBÚ LECTOR 2

Abans de llegir
1 Observa la coberta del llibre i fulleja’n l’interior.
La granota és...
un conte sobre granotes.
un llibre que parla de com són les granotes.
un còmic sobre la vida de les granotes.

2 Ressegueix la numeració
amb un llapis i et sortirà
una silueta. Què és?
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3 En aquesta tirallonga de lletres trobaràs quatre paraules
amagades relacionades amb el contingut del llibre.
Encercla-les.
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4 Quina d’aquestes dues endevinalles correspon a la granota?
A
De petita duia una gran cua,
de gran vaig quedar escuat,
a les nits si fa bona lluna,
li canto tot fent rauc, rauc.

B
Camina sense tenir cames,
xiula sense ésser xiulet;
qui no ho endevina
ja pots dir que és un ximplet.

L’endevinalla que correspon a la granota és la

.

5 Completa aquestes frases fetes sobre animals.
tortuga

 Qui no canta gaire bé diem que:
Canta com una

marmota

 Qui va molt lent diem que:

.

Va a poc a poc com una

granota

porc
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.

 Qui és molt dormilega diem que:
Dorm com una

.

Va brut com un

.

 Qui no és gaire net diem que:
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 2 a la 5

Quin aldarull!
1 Escriu si és vertader (V) o fals (F).
La reineta és la granota que mana més.

V F

La reineta és una espècie de granota.

V F

Les granotes viuen a prop de basses i rierols.

V F

Les granotes viuen a prop del mar.

V F

2 A la primavera les reinetes, com totes
les granotes, comencen a cantar. En quin
moment del dia podem sentir el primer
rauc-rauc? Subratlla la resposta correcta.
A primera hora del matí.
Quan comença a fosquejar.
Al migdia.

 Dibuixa les busques del rellotge que indiquin
l’hora en què rauquen les granotes.
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3 Observa les imatges de les pàgines 2 i 3. Fixa’t en aquesta mena
de globus inflat que se li veu a la barra. Se’n diu sac vocal.

 Completa el text amb les paraules corresponents.
raucs

mascles

Les granotes

sac vocal

parella

canten

tenen un

serveix perquè els

que els

se sentin de ben lluny.

A la primavera

per buscar

.

4 Encercla l’animal que no pertany a la mateixa família
d’animals. Després completa les frases.
Neixen de la
panxa de la mare.

La

gat

dofí

granota

elefant

cavall

no neix de la panxa de la mare.

El
neixen de la panxa de la mare.
Ponen ous.

El
La
Editorial Casals

granota

colom

gos

serp

sardina

no pon ous.
ponen ous.
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 6 a la 9

Quin espavilat!
1 La reineta, un cop ha fet la posta, ja no es preocupa dels ous.
El petit capgròs ha de ser espavilat per poder créixer i
transformar-se en granota.

 Encercla les paraules que volen dir el
mateix que espavilat.
eixerit

gandul

llest

lent

viu

despert

hàbil

pallús

tranquil

2 Observa aquesta seqüència. Són diferents etapes sobre una
construcció. Ordena el procés de construcció.

Les granotes també passen per diferents etapes des de l’ou fins que
són adultes. D’aquest procés de canvi se’n diu
.
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3 Observa les imatges de les diferents etapes de la
transformació de l’ou en granota.

 Llegeix les paraules que indiquen les etapes de transformació.
Escriu-les en l’ordre correcte.
capgròs

Editorial Casals

granota

ou
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 10 a la 13

Una graciosa acròbata!
1 Observa detingudament les imatges de les pàgines 10 i 11. De
cada parella de frases n’hi ha una que és vertadera. Marca-la.

 Com tenen els ulls les granotes?

La granota té uns ulls molt petits i no té gaire bona vista.
La granota té uns ulls molt grans i té molt bona vista.

 Com és la pell de les granotes?

La granota té el cos cobert d’una pell mucosa.
La granota té el cos cobert de pèl.

 Com són les potes de les granotes?

La granota té cinc dits a cada pota.
La granota té cinc dits a les potes del
darrere i quatre dits a les potes del davant.

2 La granota és una acròbata perquè pot nedar, saltar i enfilarse. A veure si saps quin és el secret de la reineta per no caure.

 Completa la frase.

La reineta pot nedar, saltar i enfilar-se perquè té uns
a sota les potes!
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 14 a la 17

Quina golafre!
1 Observa la imatge de la pàgina 15 i descriu com és la llengua
de la reineta. Ajuda’t amb la informació de la pàgina 14.

La reineta té una
que li serveix per

2 La reineta s’alimenta d’insectes, per això diem que és un
animal insectívor.

 Relaciona els elements de cada columna.
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insectívor

que menja vegetals

herbívor

que menja carn

carnívor

que menja insectes
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3 En aquesta sopa de lletres
trobaràs el nom de diversos
animals. Pinta’ls segons el codi:
Insectívor (marró)
Herbívor (verd)
Carnívor (vermell)
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E
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D
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R
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A
B

A
R
A
N
Y
A
C
E

U
G
I
R
A
F
A
V

H
A
F
S
J
L
N
I

E
N
M
I
S
M
U
S

S
T
I
G
R
E
B
Q

P
A
S
J
D
H
S
U

Y
N
E
R
G
D
I
Y

B
A
L
L
E
O
A
N

4 Quan a algú li agrada molt menjar diem que és un golafre.
I tu, ets una mica golafre?

 Dibuixa el teu plat preferit i escriu-ne el nom a sota.

El meu plat preferit és
10
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 18 a la 23

Camuflar-se per escapar
dels enemics
1 Alguns animals per escapar-se dels
enemics canvien de color, i així passen
desapercebuts.

 Observa aquest dibuix i busca una granota
que ha quedat camuflada. Pinta-la.

2 Les granotes quan arriba la tardor s’amaguen i passen
l’hivern adormides. D’aquest son se’n diu hibernar.

 Completa amb el nom de tres animals que també hibernen.

1. Mamífer de color blanc que viu al Pol Nord.
2. Rèptil de quatre potes i closca dura.
3. Insecte que comença sent larva i d’adult té
unes ales molt boniques.
Editorial Casals
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Després de llegir
1 Completa les frases.
La granota pertany a la classe dels

.

Els amfibis tenen el cos cobert de
Viu a prop

.

i menja

.

A la primavera les granotes mascles
les
.
Els ous es tornen
passen diferents etapes.
D’aquests canvis se’n diu

per atraure
i fins que no són granotes
.

2 Ara que saps moltes coses de la granota dibuixa’n una.
No et deixis els ulls, la boca i les potes. I compta bé el
nombre de dits!
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3 Llegeix aquest poema,
primer per a tu i després
en veu alta.

Si mireu bé la granota,
li veureu que, per saltar,
té una molla a cada pota,
sempre a punt per fer-la anar.
I si és mascle la bestiota,
té a les galtes, per cantar,
una gaita d’una nota
per princeses encantar.
Ricard Bonmatí

 Com l’has llegit?
Amb bona entonació.

Amb poca entonació.

Massa de pressa.

Massa a poc a poc.

He entès el text.

No he entès gaire el text.

4 Quins fragments del poema ens diuen:
Que la granota mascle té un sac vocal.

Que les granotes mascles canten per cridar les femelles.
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5 Juguem a fer rimes!
Si mireu bé la granota
veureu que té una molla a cada
La granota té per casa
un estany i una

.

.

6 Hi ha llibres que són un recull de poemes d’animals.
D’aquests llibres se’n diuen bestiaris.

 Us proposem de fer un bestiari a la classe entre tots.
1.
2.
3.
4.

Tria un animal.
Pensa com és, com viu i quins costums té. Apunta-ho.
Tria dues o tres d’aquestes característiques.
Escriu aquestes característiques d’una manera poètica,
i si pot ser amb text rimat millor.

Bona sort!
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FITXA DEL LLIBRE
Títol:
Autora:
Editorial:
TEMA

 De quin animal ens parla aquest llibre?

 Encercla les característiques pròpies de les granotes:
aus

mamífers

amfibis

insectívors

carnívors

herbívors

cos cobert
de pèl

cos cobert
de plomes

neixen de la panxa de la mare

peixos

cos cobert
de pell mucosa
neixen d’ous

 Uneix tota la informació que has encerclat i escriu-la en una
sola frase.
Les granotes són uns
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EL LLIBRE CIENTÍFIC
La granota és un llibre que ens explica com són, on viuen i
quins costums tenen les reinetes.

 T’ha agradat llegir aquest llibre?

 La granota és un llibre que té moltes fotografies. T’ha agradat
mirar-les?

 Creus que és important que un llibre científic tingui fotografies?
Molt important

No gaire important

Poc important

 Has après coses de les granotes que no sabies? Marca-ho.

La reineta és una espècie de granota.
Les granotes són amfibis.
La majoria de granotes s’alimenten d’insectes.
La granota mascle té una mena de globus que infla que
es diu sac vocal.
La granota mascle infla el sac vocal quan rauca i ho fa per
cridar les femelles.
Les granotes rauquen quan es comença a fer fosc.
Les granotes surten a la primavera i a la tardor s’amaguen.
La granota pot canviar de color per camuflar-se.
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