Camp d’Aprenentatge Son Ferriol
Aprenem amb les
hortalisses

La sembra
Informació

Les hortalisses són herbes
comestibles que es cultiven als
horts.

Informació

Hi ha hortalisses que sembram directament les llavors
i altres que primer sembram el planter i després les
trasplantam al lloc definitiu.

Dibuixa

* Planta una col :
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* Sembra un pèsol :
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Anam a l'hor
l'hortt
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* Rodeja amb un cercle vermell les hortalisses que has
sembrat i amb un de verd les que has vist a l'hort.
* Escriu el nom de les que coneixes.

*
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Les eines i el rec

* Escriu el nom de les eines que hem utilitzat :

*
*

*
*

Goteig

Camp d'Aprenentatge

Els sistemes de rec més emprats són el goteig i
l'aspersió:
* Colora l'aigua que cau:

Aspersió
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La collita
* Relaciona cada hortalissa amb la part de la planta que
ens menjam:

fruit
llavor
arrel
tija
flor
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fulles
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El seu profit
Les hortalisses són molt bones per a la salut perquè ens aporten vitamines, calç, energia, etc. per a poder crèixer ben sans i
ben forts.
A les hortalisses ens les podem menjar de diferents maneres:

Cuites
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Crues
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Les feines de l'hort
*Observa el dibuix de l'hort i comenta el que fa cada un dels personatges.
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Les feines de l'hort
*Localitza els personatges al dibuix i al texte , posa el número de cada un i digués quina feina fan :
Avui a l'hort tota la família té molta feina. Mentres el pare llaura amb sa somera, la mare
darrera, darrera, sembra les llavoretes del blat. L'espantaocells s'encarrega d'asustar als ocells
i coloms perquè no venguin a menjar-se els granets de blat sembrats.Mentrestant la padrina cull
les tomàtigues, el tio Pep entrecava les cebes, el tio Biel cull les cols i en Joanet escampa els fems
on hem de sembrar les patates perqué vagin ben bones. En Marc, ben assegut al safareig, es
diverteix vegent-los a tots i ajudant a regar al padrí . N'Estel, ajegut a l'ombra ens guarda el
berenar i l'aigua fresca.

El pare:....................................................

La mare.................................................................

El padrí....................................................

La padrina:...........................................................

El tio Pep............................................ ...

En Marc................................................................

El tio Biel............................................ ...

En Joanet..............................................................

L'espantaocells........................................

N'Estel..................................................................

.................................................................

................................................................
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Quines feines fan a l'hort?

Les feines de l'hort
* Localitza els personatges al dibuix , posa el número que els correspongui i escriu el que fan:
El pare ..................... amb la somera.

sembra
cull
llaura

La mare darrera ........................ les llavors del blat.
El padrí ...................... l'hort procurant que l'aigua corri bé per tot.
La padrina ................ les tomàtigues.

entrecava

cull

En Marc, ben assegut, .......................... i ajuda al padrí.

escampa

El tio Biel ,agenollat en terra, .................. les cols.

espanta

En Joanet ........................... els fems i les mosques li fan companyia.

rega

L'espantaocells ............................. els coloms i els ocells perquè no

guarda

venguin a menjar-se les llavors de blat.
N'Estel, ajegut a l'ombra, ens .......................... el berenar i l'aigua fresca.
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rega

El tio Pep ............................. i lleva les males herbes a les cebes.

