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Les rapinyaires

Com veus, soc un ocell, i els ocells som diferents de 
vosaltres, els mamífers.

No tenim braços, tenim a……….

No tenim una boca amb dents, tenim b……

En lloc de pèls tenim p……………, i el més divertit de tot és 

que la majoria podem v…………

D’on naixem, els ocells? Dels o……

      
Hola, soc l’òliba! I soc aquí per presentar-te 

la meva família, la de les aus rapinyaires.
Per començar, tria un color… i pinta’m!
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Sabies que no totes les aus tenim el bec i 
les potes de la mateixa manera?

Quines urpes són de l’àliga? I quines són del duc? Relaciona-les amb fletxes.

Les aus no tenim dents, i per això el nostre bec és diferent. Així 
podem menjar tot el que ens agrada!

L’àliga i el duc, com jo, som ocells rapinyaires. Tenim el bec ganxut per menjar carn, i 
les urpes fortes i ganxudes per poder caçar.
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Enganxa els aliments de la pàgina següent.

Voltor comú

Àliga de cap blanc

Àliga daurada

Secretari

Falcó pelegrí
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Rapinyaires nocturnes

Jo soc una rapinyaire de nit, igual que el mussol, el duc 
i el gamarús. Fixa’t que totes tenim el cap rodó, la cara 

plana i els ulls al davant.

Dibuixa una lluna en el cercle de dalt.
Encercla de color blau les rapinyaires nocturnes.

6



Això és casa meva.

Les rapinyaires de nit no fem niu. 

La majoria aprofiten nius abandonats 
d’altres ocells o busquen forats en els 
troncs dels arbres. Jo he aprofitat un 
tranquil campanar!

Mira per on hem d’entrar!
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Mmmm… quin ratolí més bo m’ha portat el 
meu company!

Un lloc ideal per pondre els ous!

Durant uns dies no em mouré del niu i, 
amb el cos, escalfaré els ous perquè els 
pollets neixin ben forts.

Qui creieu que és més gros, el mascle o 
la femella?

F__ __ __ __ __ a

Pinta el paisatge que les òlibes veuen des 
del niu.
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Rapinyaires diürnes

Hi, hi, hi…! L’òliba ha anat a dormir!

Jo soc l’àliga, una rapinyaire de dia, igual que l’aligot, el 
falcó i el voltor. T’has fixat que totes tenim el cap allargat i 
els ulls al costat? 

Dibuixa un sol en el cercle de dalt.

Encercla de color groc les rapinyaires diürnes.
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On s’han amagat, els meus companys? 
Troba’ls!

Ara que les nocturnes ja dormim, l’àliga 
ha sortit del seu niu. Un niu gros, fet de 
branquetes i fulles a dalt d’una paret de 
roca.

Ha de buscar menjar per als seus pollets! 
I, amb la bona vista que té, segur que 
trobarà algun conill per dinar. Nyam!

Busca els conills i pinta’ls.

Xttt! Hola!
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Bosc mediterrani

1 Merla 3 Pit-roig 5 Xoriguer

2 Mussol 4 Picot 6 Àliga 

Envoltats de pins, romaní i farigola, 
en aquest bosc hi viuen molts dels 
meus amics: alguns caminen sobre 
quatre potes, d’altres salten com les 
granotes, d’altres s’arrosseguen com 
les serps o els caragols, i n’hi ha que 
saben volar tan bé com jo.

Troba els animals dins el bosc i pinta’ls.

Busca aquests ocells i relaciona’ls amb el seu número.
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Rastres
Quan anem al bosc és difícil veure animals perquè ens tenen por i s’amaguen. Però 
si fem d’exploradors podem trobar alguna pista! Quins animals han deixat aquests 
rastres?

Relaciona cada animal amb el seu rastre.

Conill1. Pinya rosegada

3. Egagròpila

Gamarús

Esquirol

2. Caques amb forma de  
    boleta
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T’agraden els treballs manuals?
Et donem unes quantes idees per fer mussols a l’escola!

Material:

- Rotllo de cartró de WC

- Colors

- Gomets

- Papers

- Pega

Gran duc Òliba

Pressiona la part superior del rotllo de cartró i enfonsa’l per tal que semblin les 
plometes del cap d’algunes nocturnes.

Pots pintar-les o bé utilitzar gomets per fer-los 
plomes per tot el cos. Amb paper, també es poden 
enganxar unes ales. Es tracta de deixar córrer la 
imaginació!
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