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-Què és un niu? Com ho sap 
l’ocell que es fa així?

 -Observar nius, dibuixar nius ...Hem vist 
pocs nius, alguns només els que hem portat a la classe. 

Però amb dibuixos i fotos també podem pensar en com estan fets. 



Què ha fet? Com s’ho ha fet?

 -Sembla que hagi apilat pedres.

 -Ha apilat branquetes d’una 
manera, ara així, ara així. 

(vol dir sobreposant)

 -APILAR
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 -Sembla que hagi apilat 
pedres.

 Les branques grans 
aguanten.



Què és un niu? 
-Un niu és la casa del l’ocell.
 
-És on posen els ous.

Com ho sap l’ocell que el niu es fa així?
Hem treballat anteriorment amb les preguntes ( l’ou és viu? Què 
ha de passar perquè de l’ou surti un pollet? Què té l’ou dins per 
poder viure, què necessita de fora? Com ho sap l’ou que s’ha 
de fer pollet?)

-Les idees li surten de dins. 

-Dins té la informació per fer els nius que han   
fet els avantpassats del seu grup. 

-La informació està en el rovell...( ho relacionen amb 
el que hem fet anteriorment)

Els ocells ocupen l’espai fent nius. 

És com una prolongació d’ells.
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Resum de les idees sorgides de les converses després 
d’ haver observat un niu i de veure fotografies i vídeos 
de nius i construccions de nius.



Hi ha nius senzill o que reconeixem  ... Hi ha nius sorprenent 
i hi ha nius espectaculars.







Fan els nius per poder deixar 
els ous, perquè no caiguin...i els 

pollets hi estan calentets.

Fem nius?
Com seria el vostre niu?



Ens hi posem?
 .Fem el nostre niu.
.Quins materials del 
que tenim ens poden 

anar bé?
.Portem branquetes del 

carrer, 
palets palets de les 

persianes.
.Ens encanten les 
pipetes, tots ens 

volem. 





















El meu niu.

• En el meu niu 
és ...    

 perque...
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