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Troba les 5 diferències

RESPOSTES: 1) Li falta la cua a Cullereta • 2) La granota verda té taques vermelles • 3) La granota blava no té ratlles a les potes
4) Cullereta té els ulls blancs • 5) Hi ha un nou cap gros amb cames
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El cicle de vida
de la granota
2
1
Les granotes ponen
els ous a l’aigua.
Són uns petits punts negres
envoltats de gelatina.

5
El capgròs amb potes perd
la cua i surt fora de l’aigua
per a convertir-se en una
granota.

Quan surten de l’ou tenen
el cap gran i una cua llarga, per
això s’anomenen capgrossos
o culleretes. Mengen plantes dins
els estanys per a créixer.

3
Als capgrossos els creixen potes,
primer les de darrere
i després les del davant.

4
S’ha convertit en un capgròs
amb potes, que li creixen
mentre que la cua
es fa més petita.
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Guia de captures
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Necessitaràs:

Una xarxa o caçapapallones

Com
capturar
capgrossos:

Agafa els estris i busca l’estany més
proper. Primer observa quin tipus de
criatures hi habiten al voltant.
Per exemple: insectes i ocells.

2 Demana ajuda a un adult per a omplir

el recipient amb aigua per deixar-hi les
criatures que trobis.

3

Localitza un bon lloc on puguis
agenollar-te vora l’aigua. Compte de no
relliscar o inclinar-te massa!

4

Introdueix la xarxa dins l’aigua a poc
a poc i mou-la fent la forma d’un vuit.

5

Un recipient per a deixar-hi
les criatures capturades

Una lupa o cullera de plàstic per a
examinar-los de més a prop
Llapis i paper per a registrar
les troballes

6 Examina les captures! Algunes criatures

poden ser molt petites, utilitza la lupa
o la cullera de plàstic per a observar-les.

7 Què has trobat? Apunta-ho, dibuixa-ho
o fes-li una fotografia!

8

No deixis cap lloc de l’estany sense
explorar: a la superfície, entre l’herba,
dins el fang.

9 Quan acabis d’investigar no t’oblidis
de tornar les criatures a l’estany
per a què puguin tornar
a les seves cases.

Amb molta cura treu la xarxa de l’aigua
i buida-la dins el recipient.

No t’oblidis de rentar-te les mans
quan tornis a casa!

