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Sabies que dins dels ous dels ocells els futurs pollets 
tenen tot el menjar i l’aigua que necessiten fins a 
l’eclosió? Els pares els cuiden molt i fan torns per 
protegir-los, incubar-los i mantenir-los calentets.  
Els pollets, quan s’han menjat tot el rovell i ja no caben 
dins de l’ou, empenyen amb els peus, les ales i el bec i... 
Meravella! Per fi neixen!

dels

Els ocells neixen
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Com es forma l’arc de Sant Martí? De vegades, 
els dies de pluja, el cel s’esclareix una mica  
i els rajos de sol passen entre els núvols.  
Si segueixen caient gotes, el sol les travessa amb 
la seva llum blanca. Cada raig de sol es divideix 
en set colors preciosos quan passa per cada gota 
d’aigua. D’aquesta forma, l’agrupació dels set 
colors de milers i milers de gotes il·luminades 
pel sol forma el fabulós arc de Sant Martí a l’altre 
costat del cel.

Set colo
rs al cel
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Com un capgròs es converteix en granota? Des que 
surten dels seus ous gelatinosos, els capgrossos prenen 
aliments vegetals i respiren com els peixos. Van creixent 
i, a poc a poc, els comencen a sortir les potes del darrere 
i després, les del davant. La cua s’escurça i cada cop 
semblen menys un peix i més una granota. Al final, 
s’han convertit en granotetes que salten fora de l’aigua, 
mengen insectes i respiren amb pulmons com tu i jo.

a granotaDe capgròs 
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Les serps són rèptils, parents dels 
llangardaixos, les tortugues i els 
cocodrils, però no tenen cames  
per moure’s... Com ho fan?  
El seu llarg cos té molts músculs, 
i molt potents, i està recobert per 
centenars d’escates. 

La serp mou els músculs cap  
als costats al mateix temps que 
va clavant les escates allargades 
del ventre a terra. Així avança, 
fent esses amb el cos.

El moviment de les serps 
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Sabies que els arbres més 
grans del nostre planeta neixen 
d’unes llavors minúscules? La petita llavor 
de la sequoia té unes «ales» que ajuden a fer que el 
vent se l’emporti. En pocs anys, l’arbre que neixi  
farà desenes de metres. Amb pluja abundant en un bosc  
ric en plantes, fongs i animals, i si el foc o la mà de l’home  
no l’amenacen, la sequoia podrà arribar a fer més de cent metres 
i arribar als mil o dos mil anys.

De llavors petites
 a 

sequoies
 

gegants




