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LA PATUFETA,  

LA GRANOTA ARBRÍCOLA 

 

 

Aquesta granota és arborícola perquè viu als  arbres i als matolls. 

Gràcies a les ventoses enganxoses que té a la punta dels 18 dits, s'enfila 

fàcilment per les tiges de les plantes i per les branques dels arbres. 

Amb les potes del darrere, que són llargues i palmades, com les aletes de 

bussejar, la granota neda molt bé. 

 

Al principi, la Patufeta era un 

ou molt petitó que vivia sota 

l'aigua. Després va ser un 

capgròs amb una cua. En 

créixer, li van sortir les potes i 

li va desaparèixer la cua. Al 

final, va sortir de l'aigua i va 

respirar l'aire fresc. 

 

La Patufeta i 1.000 granotetes com ella van néixer alhora. I és que  les 

granotes arborícoles tenen una pila de cries. 

 

La patufeta té una llengua enganxosa i l'empra per caçar. El seu menú 

preferit és: de primer, un mosquit; de segon, una aranya, i, per postres, una 

mosca. 

 

Quan comença la tardor, les granotes arborícoles busquen un refugi per 

dormir i protegir-se del fred fins a la primavera següent. Generalment 

s'amaguen al fang d'una bassa, al forat d'una pedra o sota les fulles. 
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Comprensió Lectora: 
 
 

1. Per què la Patufeta és arborícola: 
 

□ Perquè viu als arbres. 

□ Perquè viu als matolla. 

□ Perquè viu als arbres i als aiguamolls. 

□ Perquè viu als matolls i als arbres. 
 
 

2. Per què neden tan bé les granotes? 
 

□ Perquè fan cursets quan són petites. 

□ Perquè tenen aletes de bussejar a les potes. 

□ Perquè tenen les potes palmades. 

□ Perquè tenen les potes llargues. 
 
 

3. Quants dits té la granota arborícola? 
 

□ 4 dits 

□ 18 dits 

□ 3 dits 

□ 20 dits 
 
 

4. Al principi la granota era ... 
 

□ Un ou 

□ Un capgròs 

□ Un gripau 

□ Una aranya 
 
 

5. Quants ous pot posar una granota? 
 

 10.000  

 1.000 

 100 

 El text no ho diu 



6. Les granotes no mengen 
 

 Mosquits 

 Mosques 

 Sargantanes 

 Aranyes 

 
 
7. Les granotes s’amaguen i dormen... 
 

 A l’hivern 

 A la primavera 

 A l’estiu 

 A la tardor 

 

 

8. Normalment s’amaguen ... 
 

 A una bassa i sobre les pedres 

 Als forats de les pedres i al fang 

 Sobre les fulles i a les basses 

 Sota les fulles, al fang i a les pedres 

 

9. Busca al diccionari les següents paraules: 

 

Capgròs: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Tija: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10. Escriu una frase utilitzant les paraules anteriors. 

 

_____________________________________________________________ 


