Les formigues i l’alimentació
L’activitat s’inicia amb la pregunta: Què en sabem de les formigues?
Aquestes són algunes de les respostes dels infants
• Hi ha formigues molt fortes perquè són molt petites i porten coses molt grans.
• Una formiga pot dur 10 vegades el seu pes.
• És l’animal més fort del món.
• Fan pessigolles si ens caminen per sobre.
• A vegades van en fila.
• Fan camins.
• Fan caus de sorra amb túnels,...
• Pessiguen.
• No les poden atacar perquè són molt petites i no les veuen.
• S´ amaguen a qualsevol lloc perquè són molt petites.
La següent pregunta és: Què volem saber?
I aquestes les respostes
• Les formigues són éssers vius?
• Què necessiten per viure ?
• Es mengen tot el que troben?
• Com respiren?
• On viuen?
• On guarden els fills, el menjar,...?
• On s’amaga la reina ?
• La reina s’ha de quedar a dins del formiguer per tenir fills?
• Les reines són més grans i tenen ales ?
• Hi ha formigues voladores o nedadores? (Al Marroc en veig moltes que volen quan
fa calor)
• Hi ha formigues que viuen als arbres?
• Hivernen?
• Com saben si és mascle o femella?
• Per què viuen a sota terra?
• Beuen les formigues?
• Sense aigua es moririen?
Comencem l’estudi de les formigues fent un
dibuix de com les recordem i posteriorment
les observem amb la lupa de mà i la lupa
binocular i fem un dibuix de com són en
realitat.
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En aquest darrer dibuix escrivim les parts de
la formiga:
•
•
•

Cap: 2 antenes, 2 ulls, boca i 2 pinces
que l’ajuden a portar el menjar.
Tòrax: És la part més llarga i d’on
surten les 6 potes.
Abdomen: És la part més esfèrica i final
de la formiga.

Iniciem l’observació de les formigues al
formiguer
1r. dia
Està tapat perquè es pensin que són a sota terra.
 Amb les potes es freguen i
sembla que es saludin.
 Al mig de tantes formigues hi
deu haver la reina. Es posen molt
juntes per escalfar els ous.
 Les reines no fan gaire res,
només ponen ous.
 Quan es troben xoquen amb les
antenes.
Després d’observar el formiguer,
vam fer un dibuix.
2n. Dia
El formiguer té 3 parts:
1- La part de fora
• Treuen les deixalles fora del niu tan lluny com poden, sota la reixa perquè no
facin pudor.
• Hi ha una reixa per poder respirar.
• Hem tirat un cuc de la farina i les formigues l'estant atacant.
• S'han menjat el cuc i han deixat la pell (exo-esquelet).
• Les formigues es mouen molt de pressa perquè tenen les potes llargues.
• Quan es troben les formigues xoquen amb les antenes, nosaltres creiem que és la
seva manera de saludar.
• Les formigues quan senten soroll comencen a córrer.

2

2- El tub:
• On hi ha la reina i on posa els ous, és la part
més fosca i la més allunyada de l’exterior.
• A dins del tub hi han els ous. Hi ha formigues
al voltant dels ous per protegir-los i escalfarlos.
• Totes les formigues són de la mateixa
espècie i mida.
• La reina està a dins del tub i té el cul més
gros que les altres.
• Hi ha una reina i les altres són totes iguals i
es diuen obreres.
• Les obreres són les que s'encarreguen de
buscar menjar i netejar el formiguer.
3- Al final del tub:
• Hi ha un cotó amb aigua perquè hi hagi humitat.
3

Construïm una graella on escrivim la quantitat (moltes, força i una mica) de deixalles
que trobem al formiguer.
Observant i experimentant amb les formigues, podem aclarir algunes de les coses que
vam dir al principi.
• Al formiguer només hi ha una reina.
• La reina es més gran que les altres però sobretot l’abdomen el té més gran.
• La reina és la que pon els ous.
• La reina no surt mai del formiguer i les altres formigues li porten el menjar
• Totes les formigues viuen en grup.
• El formiguer es fa al voltant de la reina.
Ens queden coses per investigar, però una de les que ens interessa és “les formigues es
mengen tot el que troben”, per tant, ens plantegem investigar si això és veritat. I ens
fem la pregunta:
QUÈ ELS HI AGRADA MENJAR A LES FORMIGUES?
1ª Observació
Pa - no els hi agrada
Poma - La poma sí que els hi agradava i
s’hi quedaven força estona molt quietes.
Sal - No els hi agradava i s’hi quedaven
enganxades.
Sucre - Sí que els hi agradava i semblava
que l´oloraven amb les antenes.
Cotó amb oli - Anaven totes cap a l’oli, ens
semblava que es pensaven que hi havia
aigua, o que es netejaven les potes.
Fulles d’herba - Els hi agradava i s´hi acostaven a poc a poc.
Els hi agradava més l’herba triturada.
Formatge - No s’hi acostaven gaire.
Sucre i plàtan - Al sucre només hi ha anat
una formiga i al plàtan set formigues. Les
formigues mengen plàtan i no es mouen
d´allà. En canvi, pel sucre s´hi passegen
per sobre, es mengen algun gra i se´n van.
Al cap d´uns dies, hem observat que el
plàtan s´havia podrit i estava ple de
formigues al damunt, n’hi havia de vives i
de mortes.
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2a Observació
Formiguer + mig cuc mort
•

•

Hi ha formigues que van cap al
cuc mort i formigues que no hi
van.
Han anat cap al cuc més de deu
formigues i al cap d'una estona
l´han fet entrar a dins del tub
entre
totes
amb
l´ajuda
d´algunes formigues de dins del
tub.

Formiguer + un cuc viu
•

•
•

Hi van anar unes deu formigues a
atacar el cuc perquè era viu. Quan
intentaven ficar-lo dins el tub hi
anaven més formigues a ajudar.
Vam veure com li sortia sang del
cap al cuc.
Van tardar més de vint minuts i no
van aconseguir fer-lo entrar al tub
ni matar-lo. Però l’endemà ja
estava mort a dins el tub.

Conclusió
• Les formigues no es mengen tot el que troben.
• Les coses que els hi van agradar més van ser la poma, el plàtan, el sucre, les
fulles d'herba triturada i mig cuc mort.
• Ens sembla que a les formigues els hi agraden les coses més dolces i humides.
• En el Taller d’Hort, parlant dels animals, hem après també, que les formigues
s’alimenten del “pipí “ del pugó. Aquest pipí és un suc dolç i enganxós que es diu
melassa.
• Ara que sabem més coses de les formigues, tenim ganes d’observar i estudiar les
formigues del pati de l’escola, del bosc, del poble,... per saber com són, si totes
són de la mateixa espècie, si són amigues o si es barallen, quins camins fan,...
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