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RERE LA PISTA DEL DRAGÓ  DE COMODO 

 

 

Aquest animal imponent amb aspecte de dinosaure és el llangardaix 

més gros del món. De fet, pot arribar a ser tan llarg com el sofà de 

la teva sala d’estar!!! 

 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Quin tiberi: 

El dragó de Komodo no és gens escrupolós: s’alimenta tant de 

cadàvers com de preses vives que ell mateix captura. Tot i que té 

60 dents esmolades, 

no mastega el menjar, 

sinó que s’empassa 

els trossos sencers, 

de carn. I té bastant 

mal alè per la 

carronya que menja.  

 

 

Nadó dinosaure: 

Els ous de dragó de Komodo tenen una closca semblant al cuir. 

Mesuren 10 cm de llarg i 5 cm d’ample. La femella els diposita en 

forats excavats a la terra o en nius d’ocell abandonats. Els ous 

esclaten 8 o 9 mesos després de la posta. 

  

 



Boques grosses: 

El dragó de Komodo té un crani molt dur. En canvi, la boca és molt 

flexible; per això pot empassar-se senceres preses de força 

grandària, sense necessitat de trossejar-les.  

 

 

Saliva verinosa: 

La mossegada del 

drago de Komodo 

és mortal: les restes 

de carronya entre 

les dents 

converteixen la 

seva saliva en una 

verinosa barreja de 

bacteris. La presa 

no triga a morir per enverinament de la sang.  

 

 

Ho sabies? 

El dragó és considerat el més intel·ligent dels llangardaixos. En un 

zoològic nord-americà, uns investigadors van afirmar que aquests 

animals són capaços fins i tot de comptar. 
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Comprensió Lectora: 

 

1. El dragó de Komodo és... 

 Un dinosaure 

 El llangardaix més gran del món 

 El dinosaure més gran del món 

 Un llangardaix 

 

2. El dragó de Komodo 

 És un sofà 

 És tan gran com un sofà 

 És petit 

 Fa 20 m 

 

3. El dragó de Komodo menja... 

 Cadàvers 

 Cadàvers i carronya 

 Animals vius 

 Animals vius i carronya 

 

4. Per menjar... 

 Fa servir les dents 

 S’empassa els animals sencers 

 S’empassa la carn a trocets 

 Tritura el menjar amb les 60 dents 

 

5. Els ous de dragó mesuren...  

 10m de llarg i 5cm d’ample 

 5cm de llarg i 10m d’ample 

 10cm de llarg i 5cm d’ample 

 5m de llarg i 10m d’ample 



6. La femella posa els ous a 

 Forats 

 Nius d’ocells 

 Nius d’ocells abandonats 

 A forats i nius d’ocells 

 

7. El dragó de Komodo té una boca molot flexible i... 

 Sempre pot menjar-se les seves presses sence trossejar-les 

 Pot menjar-se presses força grans sense trossejar-les 

 Mai pot menjar-se les presses sense trossejar-les 

 El text no ho diu  

 

8. La saliva del dragó de Komodo és verinosa perquè... 

 Té molts bacteris a les dents 

 Té sang 

 Té carronya 

 Té dents 

 

9. El dragó de Komodo és... 

 Poc intel·ligent 

 Molt intel·ligent 

 Sap comptar 

 És el més intel·ligent dels llangardaixos 

 

10. Escriu en singular la següent frase: 

Els dragons de Komodo tenen 60 dents. 

 

______________________________________________________ 
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Et proposem que escriguis una història a partir de la lectura del 

dragó de Komodo. Hem començat la història, ara et toca a tu 

continuar-la. Recorda tot el que has après, explica què vas veure, 

què vas fer com va reaccionar el dragó,... Un cop hagis acabat, 

revisa l’ortografia i comprova que el text estigui ordenat i ben 

puntuat. 

 

UN DRAGÓ DE KOMODO AL MEU JARDÍ 

 

Un tarda, calorosa d’estiu, estava jugant a bàsquet amb la meva 

germana Marta, al jardí de casa meva. 

La Marta em va passar la pilota tan forta que va anar a parar a  la 

piscina. Jo vaig córrer a buscar-la, però de sobte quan estava 

recollint la pilota... 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________  


