LA LLUNA
Edats recomanades:
8-12 anys

El descobriment dels misteris de la lluna
Són verdaderes o falses aquestes frases sobre la lluna?
1. Només veiem una cara de la lluna perquè tarda el mateix temps a
girar sobre ella mateixa que a girar al voltant de la Terra.
2. La cara oculta de la lluna és la que no està il·luminada pel Sol.
3. La lluna era un tros de Terra que es va trencar per culpa del xoc
contra el planeta d’un cos celeste.
4. Més de 10 persones han trepitjat ja la lluna.
5. El primer cop que es va arribar a la lluna va ser l’any 1989.
6. Neil Armstrong anava acompanyat de dos astronautes més: Buzz
Aldrin i Michael Collins.

Ets un expert/a lunar?
Recorda tot el que has après de la lluna posant cada paraula al seu lloc:
4.500 MILIONS / 29 DIES / LA TERRA / NATURAL / SATURN V
És un satèl·lit ....................
El cicle lunar te una durada d’uns .....................
Neil Armstrong va anar per primera vegada a la lluna amb el
coet ...................
Un eclipsi lunar es produeix quan la lluna passa a través de l’ombra
de ......................
La Lluna té una edat d’uns ....................... d’anys.
www.celobert.net
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2. La cara oculta de la lluna és la que no està il·luminada pel Sol.
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(L’oculta és la que no veiem mai, quan no està il·luminada en diem fosca)

3. La lluna era un tros de Terra que es va trencar per culpa del xoc
contra el planeta d’un cos celeste. V
4. Més de 10 persones han trepitjat ja la lluna.
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(12 persones)

5. El primer cop que es va arribar a la lluna va ser l’any 1989.

F

(1969)

6. Neil Armstrong anava acompanyat de dos astronautes més: Buzz
Aldrin i Michael Collins. V

Ets un expert/a lunar?
Recorda tot el que has après de la lluna posant cada paraula al seu lloc:
És un satèl·lit NATURAL.
El cicle lunar te una durada d’uns 29 DIES.
Neil Armstrong va anar per primera vegada a la lluna amb el coet
SATURN V.
Un eclipsi de lluna es produeix quan la lluna passa a través de l’ombra de LA TERRA.
La Lluna té una edat d’uns 4.500 MILIONS d’anys.
www.celobert.net

