L'HIVERN
al Parc Natural
de l’Alt Pirineu!

Jugant a través de les estacions

El petit avet

1

Hi havia una vegada un avet petitó, enmig d’un bosc, que estava molt i molt
trist. I plorava. Sabeu per què? Perquè no li agradaven les seves fulles.
- Snif, snif - plorava - no m’agraden aquestes fulles tant punxegudes. Tots
els àrbres tenen les fulles més boniques que les meves.
I va estar plorant tot el dia. Fins que es va fer de nit. I abans d’adormir-se,
desitjava:
- M’agradaria, m’agradaria tenir les fulles d’or!
L’endemà al matí es va despertar el petit avet i les seves fulles eren grans
fulles d’or.
- Oh! Què content que estic! Quines fulles més boniques! I són totes d’or!
Però tant boniques eren que va passar per allà un lladre i se les va endur
totes. I el petit avet va tornar a plorar:
- Snif Snif - plorava - Ja no vull fulles d’or, que se les enduen totes! Vull fulles
de vidre, que són potser encara més boniques!
Aquella nit es va tornar a dormir desitjant tenir les fulles de vidre. I l’endemà,
al despertar-se:
- Oh! Què content que estic! Quines fulles més boniques de vidre!
Però aquell dia va bufar un vent molt fort, que va tirar totes les fulles de
vidre a terra, trencant-les amb un gran terrabastall.
- Snif Snif - plorava de nou el petit avet - Ja no vull fulles de vidres, que es
trenquen totes! Vull fulles ben verdes.
I aquella nit es va tornar a dormir desitjant tenir les fulles ben verdes.
I l’endemà, al despertar-se:
- Oh! Què content que estic! Quines fulles verdes més boniques!

Però per davant va passar un ramat d’ovelles.
- Mireu, mireu quin arbre més baixet i quantes fulles que té.
I les ovelles van començar a menjar-se les fulles del petit avet. I no en van
deixar ni una.
- Snif, Snif - tornava a plorar el petit avet - no vull ni fulles d’or, ni de vidre,
ni verdes! Jo el que realment vull són les meves agulles.
I aquella nit es va adormir desitjant més que mai tornar a tenir les seves
fulles d’agulla. I així fou quan, l’endemà de bon matí es despertà i tenia una
altra vegada les seves fulles fortes i punxegudes.
I sense ningú que li robés les fulles, ni les trenqués, ni se les mengés, es va
fer un arbre alt i gros i servia d’aixopluc a tots els animalets del bosc.

1 El Petit Avet, de Hans Christian Andersen
El podeu mirar i escoltar a http://www.youtube.com/watch?v=gMONs_oCcyw

Anagrama d’arbres
Sabries trobar quin arbre es troba radera d’aquestes lletres.
1. LLENARVAE
2. ORERU
3. IP GEREN
4. TAVE
5. ÓURA
6. ZAELS
7. EPLLONARC
8. BALAR
9. RIEXEF
10. DOBELL
11. ZANILA
12. GOERNU
13. TASNERYCA
14. ORXIMEA
15. NERV

1. Avellaner, 2. Roure, 3. Pi negre, 4. Avet, 5. Auró, 6. Salze, 7. Pollancre, 8. Albar,
9. Freixe, 10. Bedoll, 11. Alzina, 12. Noguer, 13. Castanyer, 14. Moixera, 15. Vern.

Diari del temps
La metereologia estudia el temps i en fa les previsions.
Podeu preveure quin temps farà?

Dibuixa sobre la neu!
• Primer de tot, abrigueu-vos molt bé!
• Busca una zona on hi hagi neu i no hi hagi cap petjada.
• Estira’t sobre la neu, llavors mou els braços i les cames amunt.
i avall fins que la neu crea un dibuix com si tinguessis ales.
• Amb delicadesa, aixeca’t, intentant no destorvar la forma que acabes de fer.
• Ara, fes una fotografia i ens l’envies per correu o correu electrònic!
Quantes formes pots fer? Pots crear animals o arbres a la neu?

Observa, escolta, ensuma,
degusta i recol·lecta!

FONGS
Fongs sobre roques,
branques o al terra

BROTS
Agrupats, sols i allargats,
en parells oposats

ESQUIROLS
Saltant de branca en
branca

LLAVORS
Encara queden algunes
llavors que aguanten el
fred, les heu vist?

SOROLL
Els picots fan un soroll
semblant un tambor
mentre piquen l’arbre per
buscar menjar

AMENTS
Al febrer ja podeu trobar
aments d’avellaner

VESC
Boles de vesc a sobre dels
arbres

GENT
Molta gent aprofita la neu
per fer excursions amb
raquetes o esquis

Quins d’aquests ambients gelats
has vist en un paisatge hivernal?

Neu fresca

Estalactites

“spray on” look

Gerbre

“joies” de gel

Floc de neu

Torrent gelat

Petjades

Desgel

Crea les teves decoracions nadalenques!
Recull els teus materials:
Pinyes, fulles caigudes, llavors, herbes
llargues, branques...
Fes un centre:
Fes un centre circular amb les branques
primes. Lliga-les juntes o enganxa-les
en un lloc/objecte.

Decora-la:
Afegeix color i textura al teu centre amb
pinyes i trossos de fullatge que hagi caigut. Si vols afegir més color amb pintura
o purpurina.
Penja’l:
Utilitza una cinta o algun tipus de cordill de color brillant i penja’l a l’entrada
de casa, a la porta o paret...

Més idees:
Si no tens branques per fer un centre
circular, intenta altres formes que
t’agradin com un quadrat, una estrella
o un triangle.
Què més pots fer per centre nadalenc?
Aquestes pinyes semblen fabuloses!

Refranys populars:

Boira a la muntanya, pastor a la cabanya.
Oreneta arribada, hivernada acabada.
A l’hivern el millor amic és un bon abric.
A l’hivern boirina i neu per veïna.
Si a l’hivern trona, l’anyada serà bona.
A l’hivern bona taula i vi calent.
Candelera clara, hivern hi ha encara.
Tardor amb serenada, hivern amb ventada.
Estiu caloros, hivern riguros.
Llevat d’hivern, volta a ponent.
Octubre tronat, hivern nevat.
Abril acabat, hivern passat.

Imatges i idees tretes de:
www.naturedetectives.org.uk

