
PLANETES DEL SISTEMA SOLAR
Edats recomanades:
3-6 anys

Com són els nostres planetes veïns?

Recordes els seus noms? Escriu-los a sota i relaciona cada característica 
amb el seu planeta! Els pots pintar perquè quedin ben vistosos.

           www.celobert.net

Em diuen 

planeta 
blau 
perquè 
tinc 
aigua 
líquida. 

Tinc molta calor per culpa dels meus gasos verinosos i   dels volcans. 

Estic una mica 
marejat perquè giro tombat.

Sobre meu 
hi ha la 
muntanya 
més alta 
de tot el 
Sistema 
Solar.

Els meus anells 

brillen tant que es 

poden veure des 

de la Terra.

Sóc el planeta més 
petit i giro molt 
ràpid al voltant del 
Sol.

Tinc una gran 

tempesta en 

forma de taca 

vermella.

Estic format per un gas que es 
diu metà.
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3. Em 
diuen 
planeta 
blau 
perquè 
tinc 
aigua 
líquida. 

2. Tinc molta calor per culpa dels meus gasos verinosos i   dels volcans. 

7. Estic una mica marejat perquè giro tombat.

4. Sobre 
meu hi ha 
la muntanya 
més alta 
de tot el 
Sistema 
Solar.

6. Els meus anells 

brillen tant que es 

poden veure des 

de la Terra.

1. Sóc el planeta 
més petit i giro 
molt ràpid al 
voltant del Sol.

5. Tinc una 

gran tempesta 

en forma de 

taca vermella.

8. Estic format per un gas que es 
diu metà.

1.MERCURI 2.VENUS 3.TERRA

4.MART

6.SATURN

5.JÚPITER

7.URÀ

8.NEPTÚ


