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Coneguem Àfrica: què és? Què n’hi ha?
Àfrica és un dels cinc continents del nostre planeta. És una de les parts del món més
grans. Hi viu molta gent, molta de la qual és de pell fosca i negra. És un lloc molt
variat: hi ha grans deserts, muntanyes nevades, selves, sabanes… i alguns dels rius
més importants del món.
A Àfrica hi viuen els africans. Molts ho fan al camp. Són ramaders, camperols o
pescadors. També hi ha comerciants i artesans. Al camp les cases són molt senzilles.
De fang i palla, o de totxos amb sostre de llautó. Però també, cada vegada hi ha
més ciutats, i cada cop hi viu més gent. Les ciutats s’assemblen a les nostres: hi ha
electricitat, aigua corrent, edificis, escoles, mercats, asfalt, però són més senzilles
habitualment.
Àfrica té riqueses naturals, però també hi ha molta gent pobra. És el continent de
les grans feres i de multitud d’animals en llibertat, però la majoria de nens i nenes
només coneixen de prop els animals domèstics.
Ara anem a conèixer una mica millor aquest continent tan gran i variat. Allà van
aparèixer, fa milions d’anys els primers humans, i també una de les cultures més
importants de la humanitat, la de l’Antic Egipte.

Activitat 1: Ui, quin mapa més maco!
A la pàgina següent tens un mapa d’Àfrica. Fes el que se’t demana i veuràs quin
mapa més bonic i acolorit tindràs d’aquest continent.

— Repassa amb retolador BLAU els grans rius que t’hem dibuixat
al mapa.
— Acoloreix el desert del Sàhara. Amb quin color?
— Pinta les muntanyes nevades del Kilimanjaro (a Kenya) i de
l’Atlas(al Marroc). La part de la neu, amb quin color la faràs?
— Pinta amb diferents tons de VERD els grans arbres de les
selves. Amb retoladors.
— Dibuixa, seguint el model, l’arbre de l’acàcia, típic de zones
seques.
— Per acabar posa llum als edificis de les grans ciutats. Utilitza
retolador.

