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Resum
Tiddalik era una granota australiana de fa molts i molts anys, quan només hi vivien els seus
primers habitants. Tiddalik tenia tanta sed que un dia va començar a beure i es va beure tota
l'aigua i va deixar secs els rius i els llacs i tenia tota aquella aigua a la panxa inflada. Com que
tot havia quedat desert vandecidir que s'havia de fer alguna cosa, fer riure la granota a veure si
així obria la boca i deixava anar tota l'aigua. Ho van provar el kixi, el cangur, l'emú i l'anguila,
que per fi ho va aonseguir de casualitat en fer-li pessigolles a la panxa.
Idees per treballar el text
Podeu trobar-lo en aranès a Era-gargolha-assedegada
Quanta aigua té un riu o un llac?
Quanta aigua hi ha en una banyera? En una galleda? En un got? Com es mesura l'aigua?
Estris per mesurar l'aigua i mesures estàndar.
Analitzar el lloc d'origen del conte a l'hemisferi austral.
Els noms i les carcterístiques físiques dels animals.
Idees per treballar la il·lustració
Plegats de paper i capacitat expressiva del paper plegat, retallat i trencat.
Objectes quotidians fets de paper i anàlisi geomètric de les seves estructures.
Altres recursos
Proveu l'enllaç Treballs amb paper on s'explica més sobre el poder del paper, per tractar-se d'una
pàgina amb molta publicitat hem optat per fer-ne un resum tot i mantenir l'enllaç dins el document
original. Proveu de fer una granota de paper (20/08/09)
Conte per enllaçar
Valentí granota i el seu descapotable vermell Blake, Q Ed Lumen
És una preciosa i deivertida història d'una granota una mcia creguda que va pel món sense sortirse'n malgrat dur un preciós descapotable. Com tots els contes d'en Quentin Blake està
meravellosament il·lustrat.

