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Hola amics i amigues!
Sabeu que el 8 de juny és
un dia molt important per
a mi? és el Dia dels Mars i
Oceans, la meva segona
casa! A l’MMB ho celebrarem… Us hi apunteu?

Explorar el fons del mar en...
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Us proposo fer una expedició al fons del mar i descobrir què s’hi amaga. M’han recomanat
fer-ho en batiscaf… Sabeu quin d’aquests vehicles és? Poseu també el nom que correspongui
als altres.

Qui viu al Mar Mediterrani?
Alguna vegada us heu capbussat per veure qui viu al fons del mar? Des del batiscaf
puc veure organismes que viuen a les roques, altres als fons de sorra, alguns no
paren de nedar enmig del mar… Eps! En veig uns que s’han despistat... els ajudeu a
anar on viuen?

Medusa Ou ferrat. Es
deixa portar pels
corrents marins.

Peix aranya. S’enterra a la sorra. Cal
anar en compte perquè, si el trepitges,
et pot fer molt de mal sense voler.

Estrella de mar. Viu a les roques,
té cinc braços i, si en perd un,
n’hi creix un de nou.

Donzelles mascle (taca negra)
i femella. Viuen prop de la roca.
Sardina. Té la pell
de color platejat
i sempre neda en moles.

Posidònia. Planta
que es troba en els
fons de sorra. Té fulles,
arrels... És molt important
pels fons marins de sorra
i pels peixos petits.

Eriçó de mar o
garota. Menja les
algues de les roques.

Cuidem els mars i oceans
Cuidar els nostres mars i oceans és imprescindible. Però, com fer-ho? Descobriu les
10 diferències que hi ha en aquest dibuix.

Un vaixell oceanogràfic
Hi ha vaixells dissenyats i equipats per fer recerca científica sobre els mars i oceans.
A bord, els i les oceanògrafs/es s’encarreguen de...
Digueu si és vertader o fals.
Estudiar els corrents marines
Investigar la fauna marina
Portar turistes a veure dofins
Conèixer els peixos d’interès pesquer
Estudiar la contaminació
dels mars i oceans
Observar el cel des del mar
Estudiar el plàncton

Prova al museu
Als jardins del Museu tenim una rèplica de l'Ictineu I de Narcís Monturiol.
Ens ajudes a investigar...
Quan i per què el van construir?
Dibuixa què pescaven

