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La cançó  
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Continguts

Peixos de mar  
i peixos de riu

Peix blanc i peix  
blau

Animals marins

Activitats

De reforç: 1 i 2

Per a aplicar el que has aprés1
1 Senyala vertader (V) o fals (F).

Els salmons naixen a la mar i quan són majors 
se’n van als rius.

Tots els animals que viuen a la mar  
són peixos.

La truita és un peix de riu.

El lluç és un peix que viu a la mar.

El lluç és un peix blau.
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Nom:  

2 En les fotografies hi ha distints tipus d’animals aquàtics. Marca amb 
una creu roja els animals que no són peixos i encercla els peixos 
que viuen a la mar.
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Per a comprendre el que has 
llegit

Continguts

Peixos de mar i peixos 
de riu

Animals marins

Activitats

De reforç: 1, 2, 3, 4 i 5

2
1 On viu el salmó Pit abans d’emprendre el viatge?

2 Per què abandona Pit sa casa?
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Nom:  

3 Qui és Lua? Per què ha anat al riu?

4 Per què Pit es posa trist quan arriba a la mar?

5 Qui està esperant Pit a la mar?
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Contingut

Característiques dels 
peixos

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Interdisciplinària amb 
Plàstica: 3

1 Entre aquestes paraules, subratlla les que corresponen a 
parts o òrgans dels peixos.

2 Què són les brànquies? Per a què servixen?

boca

escates
brànquies cabells

aletes

pulmons

ungles

dents
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Nom:  

3 En el quadre, dibuixa un peix i senyala’n les parts.
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Continguts

Peixos de mar i peixos 
de riu

Animals marins

Activitats

Extraescolars: 1 i 2

1 Acompanya un adult a la peixateria. Observa bé els 
animals que s’hi venen. En acabant, completa la graella 
amb tres noms, com a mínim, en cada columna.

Peixos  
grans

Peixos  
de riu

Peixos 
menuts 

Altres 
animals 
marins
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2 Dibuixa en cada quadre un animal de la peixateria que t’haja cridat 
l’atenció especialment. Escriu-ne el nom davall.

Nom:  
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Continguts

Peixos de mar i peixos 
de riu

Característiques dels 
peixos

Activitats

De reforç: 1, 2, 3 i 4

Per a pensar i relacionar5
1 On naixen els salmons?

2 On viatgen els salmons quan són adults?

3 On ponen els ous els salmons femella, a la mar o  
al riu?
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Nom:  

4 Escriu en aquestes línies el nom de tots els animals que  
hi ha al llibre i indica si són d’aigua salada o  
d’aigua dolça.

Aigua salada: 

Aigua dolça: 
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Continguts

Animals marins

Paisatge marí

Activitats

Complementàries: 1 i 2

En equip: 2

6 Per a buscar informació

 a) Les algues pareixen    

b) Les algues poden ser de color  

c) Les algues viuen     

1 Busca informació sobre les algues i completa aquestes 
oracions.
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Nom:  

2 Busca informació en la biblioteca.

En grups de quatre, fareu una Guia d’animals marins. Cada grup 
triareu dos animals i hi buscareu informació. En acabant, elaborareu  
un informe en una cartolina on incloureu:

a)  Un dibuix o una fotografia de cada 
animal.

b) El nom.

c) Quin tipus d’animal és.

d)  Alguna curiositat (on viu, de què 
s’alimenta, etc.).
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Continguts

Animals marins

Característiques dels 
peixos

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

7 Per a aplicar el que has aprés

1 Escriu el nom d’un animal marí que tinga:

a) Huit tentacles:

b) Pulmons: 

c) Una closca:

d) El cos transparent:
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Nom:  

2 Fixa’t en els dibuixos del llibre. En què es diferencia un salmó jove d’un 
salmó adult? Escriu les característiques de cada un. 

Salmó jove Salmó adult
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Contingut

Paisatge marí

Activitats

D’ampliació, 
interdisciplinàries amb 
Plàstica: 1 i 2

8 Per a despertar la creativitat

1 Inventa un personatge d’una sirena. Com li diuen? 
Escriu-hi alguna cosa i dibuixa-la en el quadre.

La sirena 
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Nom:  

2 Amb retalls de paper, fes un paisatge marí. Pots retallar formes de 
coralls, algues, esponges, peixos, meduses i altres criatures.
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Contingut

Peixos de mar i peixos 
de riu

Animals marins

Activitats

D’ampliació: 1 i 2

Interdisciplinàries amb 
Llengua: 1 i 2

Interdisciplinària amb 
Plàstica: 2

9 Per a expressar-se per escrit

1 Inventa una història protagonitzada per un animal marí 
que no siga un peix i escriu-la en aquestes línies.
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Nom:  

2 Dibuixa un animal marí davant del submarinista. Imagina que s’estan 
contant alguna cosa i escriu en les bafarades el que diu cada un.
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Contingut

Peix blau i peix blanc

Activitats

De reforç: 1 i 2

Per a comprendre el que has 
llegit

1 Llig aquesta recepta de cuina en veu alta (per torns).

ELABORACIÓ DE LA RECEPTA

Peleu les gambes (les closques s’usaran per a 
fer el caldo). Obriu les clòtxines al vapor. 
Netegeu el calamar i trossegeu-lo en daus. 
Talleu el lluç en daus i lleveu-li les espines.

Salteu tots aquests ingredients en una paella 
amb unes gotes d’oli d’oliva i afegiu-hi, en 
acabant, una salsa de tomaca natural.

Bulliu els espaguetis en aigua. Una vegada 
cuits, escorreu-los bé i mescleu-los amb la 
preparació anterior.

© Grupo Anaya



Nom:  

2 Després de llegir com s’elabora la recepta, respon les preguntes.

a)  Quins ingredients d’origen 
marí porta? Dibuixa’ls en el 
quadre i escriu-ne els  
noms.

b)  Quin dels ingredients és un 
peix? 

 

c) És un peix blanc o blau?
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