Em dic ...

EL MeU AmIc eL RiU

Descobreix el riu

Recursos per treballar
els rius des de casa

Estudio a l’escola ...
El riu que hi ha més a prop de l’escola es diu ...
Hola! Sóc la Plas i vull
parlar-te de l’aigua i els rius.
Els rius són espais naturals plens
de vida on ve de gust passejar-hi.
Però a vegades no els cuidem prou:
embrutem l’aigua, fem malbé les
plantes o fem fora els animals que hi viuen.

Les persones utilitzem
l’aigua a les cases per beure,
rentar i netejar, però també per
regar els conreus, donar de beure
els animals de les granges o
perquè les indústries fabriquin els
seus productes.

La

primera cosa que
hem de fer per protegir
els rius és no malgastar l’aigua!
En aquest vídeo explico consells per estalviar aigua a casa:
http://besos-tordera.cat/blog/la-plas/
Ara fes aquest experiment :
1. Quan aneu a posar una rentadora, agafa tota la
roba bruta i posa-la a terra fent una filera. Mesura
quants metres fa i compta quantes peces de roba té.
2. Explica a la teva família com s’estalvia aigua quan
ens raspallem les dents. Escriu què els hi diràs.
3. Fes un cartell que serveixi per recordar que és millor
dutxar-se que banyar-se. Un cop fet, explica’l a casa
i posa’l al costat de la banyera.
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DEPURADORA

Per

ajudar a la depuradora no hem de fer servir el
vàter com si fos una paperera.
Els bastonets de les orelles o
les tovalloletes humides les
hem de llençar a les escombraries!

Al vídeo t’he explicat que l’aigua
bruta de les cases va a parar a les
clavegueres i després arriba a la depuradora. La depuradora neteja l’aigua abans
de tornar-la al riu més proper. Així
evitem contaminar-lo. D’això se’n diu
depurar.

Fes una paperera per al
lavabo de casa utilitzant una
capsa de cartró. Si ja en tens
una, decora-la i posa una
frase clara i divertida!

Gràcies

a les depuradores el Besòs i la Tordera
han millorat molt els darrers anys, sobretot el
Besòs, que era un dels rius més contaminats
de tota Europa. Això ha permès que animals
com aquest hagin tornat.
Mira

aquest vídeo i respon les respostes
següents:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=120&v=DiFC4OAvn-o&feature=emb_logo

1. L’animal que torna a viure als rius del Besòs i la Tordera és la ...
2. És un peix, un mamífer o un amfibi?
3. Té el cos recobert d’escates, pèl o plomes?
4. Què menja? Quants dits té a cada peu?
Si

vols fer una manualitat, aquí aprendràs a fer un titella d’aquest animal:
http://www.dltk-ninos.com/manualidades/animales/titere-nutria.htm
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El bosc de ribera és un
bosc que necessita molta aigua
per viure. Per aquest motiu creix
al costat dels rius. Aquestes fulles
són d’arbres dels boscos de ribera.
Repassa els seus noms!
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Aquests ocells viuen prop dels
rius. Saps com es diuen? Fes una
fletxa des de l’ocell al seu nom.
Tens pistes al voltant de la
fotografia!
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Molt sovint les persones deixem anar
als rius peixos o tortugues d’altres llocs del món.
Això no ho hem de fer mai perquè fan la competència als animals d’aquí i provoquen problemes al riu.
En aquest vídeo t’ho expliquem:
https://www.youtube.com/watch?v=ucqNLaT0kfo
Les tortugues de la dreta són americanes. No s’han d’alliberar mai al riu! Pinta-les amb els seus colors: (1) vermell,
(2) groc, (3) verd. La tortuga del meu costat sí és dels
nostres rius!

(1)
(3)

TORTUGA DE
FLORIDA

(2)
(3)

TORTUGA DE
GALTES GROGUES

TORTUGA DE RIEROL

