
a casa... quin comboi!

Què està llegint el teu fill o filla?
El relat de L’Odissea que els menuts tenen entre mans és una adaptació per a primers 
lectors d’un dels clàssics de la literatura universal. Les il·lustracions a tot color dels 
fets més rellevants i un llenguatge clar i entenedor són factors clau perquè puguen lle-
gir les aventures que fa milers d’anys va viure un guerrer que no coneixia rival: Ulisses. 
Després de lluitar en la terrible Guerra de Troia, ell i el seu exèrcit van haver de superar 
mil i una adversitats per a aconseguir tornar a la seua pàtria.

Idees senzilles i divertides per a gaudir en família

Investiguem
En el llibre apareixen déus, deesses, herois, nimfes... tots ells éssers de la mitologia grega. Entre 
tots en triarem un i buscarem tanta informació com puguem en Internet, enciclopèdies i llibres de 
consulta, n’anotarem les qualitats i les peripècies que haja viscut, etc. Una vegada recollida la infor-
mació, l’ordenarem. Podem apegar-la en una cartolina gran o bé farem un muntatge en l’ordinador.

Fem un braçalet
En l’obra, Penèlope espera l’arribada d’Ulisses filant una tela. Aprofitarem aquest fet per a prepa-
rar un taller de confecció en família: un braçalet o polsera.

• Necessitem:
–Fils de colors (màxim 10).  –Cinta adhesiva.  –Tisores.

• Passos:
– Tallem entre 3 i 10 tires de fil i les apeguem 
per un extrem amb la cinta adhesiva a una 
superfície plana. 

– Per la part que queda lliure, anem fent rodar 
els fils entre els dits de manera que quede 
una espiral de fils de colors barrejats. 

– Sense soltar la punta final, llevem la cinta ad-
hesiva amb compte i ajuntem els dos extrems.

De seguida es doblegaran per la forma del fil 
i quedarà una espiral doble.

– Ajustem la mida a la part del cos on posarem 
la polsera, tallem el que sobre i fem un nuc.

– Passem el nuc pel foradet que ha quedat en 
l’altre extrem i... a lluir-la!

Aprenem de la pantalla
En Internet buscarem més informació sobre Homer, l’autor de l’obra. Encara que no es pot parlar 
amb certesa sobre la seua vida, es creu que va viure en el segle viii aC, que va nàixer a Turquia i 
que va escriure dues grans obres.

Més idees
Podem organitzar una sessió cinematogràfica i veure algun fragment de la pel·lícula L’Odissea, 
de 1997, o bé veure’n l’adaptació infantil del clàssic.

Informació
En l’espai Emociona’t (www.bromera.com/emocionat) trobareu vídeos sobre com fomentar la lec-
tura a casa i divertir-vos amb els vostres fills i filles.
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