LA LLUNA
Edats recomanades:
6-8 anys

Com veiem la lluna?
El Sol no sempre il·lumina la lluna pel mateix costat, així que la veiem
de diferents maneres! De quina fase parlem en cada oració? Pinta-la!
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1. En la fase de Lluna _ _ _ _ _ el Sol il·lumina la Lluna per davant.
2. Quan la Lluna està _ _ _ _ no la podem veure.
3. Amb la fase minvant, el Sol il·lumina la lluna per l’ _ _ _ _ _ _ _ _ .

4. Quan la Lluna sembla la lletra “D”, està en fase _ _ _ _ _ _ _ _ .

Què en sabem d’ella?
Recorda tot el que has après de la Lluna i encercla la paraula correcta
en cada cas:
La Lluna reflecteix la llum DEL SOL / DE LA TERRA .
La seva superfície està plena de CRÀTERS / LLACS .
Hi ha una mica D’AIRE / DE GRAVETAT i gens D’AIRE / DE GRAVETAT .
VALENTINA / NEIL ARMSTRONG va trepitjar la lluna per primera vegada.

Ho va fer amb la missió ARTEMIS / APOL·LO XI .
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Com veiem la lluna?
El Sol no sempre il·lumina la lluna pel mateix costat, així que la veiem
de diferents maneres! De quina fase parlem en cada oració? Pinta-la!
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1. En la fase de Lluna PLENA el Sol il·lumina la Lluna per davant.
2. Quan la Lluna està NOVA no la podem veure.
3. Amb la fase minvant, el Sol il·lumina la lluna per l’ ESQUERRA.

4. Quan la Lluna sembla la lletra “D”, està en fase CREIXENT.

Què en sabem d’ella?
Recorda tot el que has après de la Lluna i encercla la paraula correcta
en cada cas:
La Lluna reflecteix la llum DEL SOL.
La seva superfície està plena de CRÀTERS.
Hi ha una mica DE GRAVETAT i gens D’AIRE.
NEIL ARMSTRONG va trepitjar la lluna per primera vegada.

Ho va fer amb la missió APOL·LO XI.
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