
Federació Catalana de Caça

Jocs, idees, manualitats i molt més!  

#JOEMQUEDOACASA
Ens quedem a casa i

ens ho passem bé!
 

PASSATEMPS



SOPA DE LLETRES
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Busca 16 animals salvatges que
viuen a Catalunya



SUMA DE PARAULES
Si sumeu el nom d'un dels dibuixos de la casella A amb
el nom d'un dels dibuixos de la casella B trobareu les
cinc paraules de la casella C
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H2O

A B C



CAÇADORS DE PARAULES
Quantes paraules podeu caçar? 
Trobeu un mínim de cinc paraules de tres lletres o més
amagades a dins d'aquesta paraula:

1 kg de peres
600 gr de sucre (normal o morè)
1 branca de canyella
 
Podeu utilitzar qualsevol varietat de pera. Pelem les peres, traiem el cor i
les tallem a trossos. Les posem dins una olla i li afegim el sucre i una
branca de canyella, i ho mantenim a foc mig durant mitja hora
aproximadament. Anirem remenant de tant en tant, vigilant que no es
cremi. Quan veiem que les peres ja estan daurades, ho passem tot per la
batedora i ho deixem refredar.  Si ens agrada trobar-hi trossos no caldrà
batre.
 
Quan la melmelada s’ha refredat, la posem en pots de vidre. Els tapem ben
tapats  i els posem a bullir amb aigua en una cassola. L’aigua ha d’arribar a
un dit de la tapa aproximadament. Ho bullim 20 minuts i ja els tindrem 
esterilitzats.

P
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E R D UI

FEM MELMELADA DE PERA!



Pots trobar la parella de cada mitjó i guant que hem
estès? Ens sembla que un està desaparellat...quin? A
més a més, la Neula ha estat jugant amb les
sabates...pots trobar-les totes?

TROBA LA PARELLA
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MANUALITATS AMB  EL 
QUE TENIM A CASA!
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Només cal imaginació per convertir el cartró del rotllo
de paper de vàter en un animal!
Us donem algunes idees... Quins animals són? Segur que
si els pinteu i decoreu queden molt millor! Quins altres
animals podeu fer vosaltres?  



"Pinterest and Instagram are great social media sites to
cater to the younger or millennial market, which likes to
be visually stimulated."

"Pinterest and Instagram are great social media sites to
cater to the younger or millennial market, which likes to
be visually stimulated."

TROBA LES 7 DIFERÈNCIES
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DE QUINS COLORS SÓN
AQUESTS ANIMALS?
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Porc senglar
IsardGuineu

Saps quin és quin?
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SOLUCIONS
02Pàgina

03Pàgina

PURE    PURI   PREDIU   PERU   DIRE   DEU   DIR   DUR   RIU ...



SOLUCIONS
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04Pàgina
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Trencaclosques   Caçapapallones   Centpeus   Gratacel   Aiguamoll

El mitjó desaparellat és aquest: 

"Pinterest and Instagram are great social media sites to
cater to the younger or millennial market, which likes to
be visually stimulated."

08Pàgina

Guineu:                                            Porc senglar:                                       Isard:


