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Abans de llegir
Fixa’t en la coberta del llibre, observa la il·lustració, el tipus de lletra
del títol i la imatge de la col·lecció. Ara aventura’t a respondre:
 El personatge de la coberta és el protagonista de la història.
 El protagonista es diu Teseu.

 El protagonista és un viatger.

 L’acció passa en un lloc d’alta muntanya.
 L’acció passa actualment.
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Observa, ara, la contracoberta i fixa’t en el text que explica de què tracta
la col·lecció.
EL CAVALL MITOLÒGIC és una
col·lecció que acosta els nens i
nenes al món dels mites
clàssics.

Els mites són històries que ens
expliquen aventures de déus,
d’herois i d’altres personatges
fantàstics. Són com una mena
de llegendes que s’expliquen
des de fa moltíssims anys.
Aquesta col·lecció tracta dels
mites de la Grècia antiga, però
hi ha relats mitològics de molts
altres llocs del món.

E:
GÈNER
RELAT
ÒGIC
MITOL

 Coneixes algun relat mitològic? Sobre quin personatge?
Resposta oberta.
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3 En la mitologia grega els déus no moren mai i decideixen sobre la vida
3 dels humans. Els protagonistes de la major part dels relats mitològics són
herois, uns personatges valents que estan disposats a sacrificar la seva
vida si cal.

*

Observa aquesta imatge i contesta a les preguntes següents:

ACTIVI
TAT
ORAL

VALOR
:
VALEN
TIA

Resposta oberta.
 Dels dos animals que surten a la imatge n’hi ha algun que estigui en perill?
Quin?

 Creus que el mamut pot salvar el tigre? Com?

 Si tu fossis el mamut intentaries salvar el tigre? Per què?

 Com ho faries?
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*Aprofitarem per comentar en veu alta quins personatges
es poden considerar herois en l’actualitat o quins personatges
protagonitzen escenes heroiques en la literatura o el cinema.
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Mentre llegim
Llegim les pàgines 2 i 3

Llegeix els noms dels personatges i escriu quina relació de parentiu tenen.
Zoom

ACRISI

DÀNAE

PERSEU





És el pare de Dànae.
i és l’avi de Perseu.
És la filla d’ Acrisi.
i és la mare de Perseu.
És el fill de Dànae.
i és el nét d’ Acrisi.

El text ens diu que un oracle va anunciar a l’avi de Perseu, el rei Acrisi,
que moriria a mans del seu nét.
+webs

Per

descobrir

Un oracle era un lloc sagrat per als grecs i els romans on hi havia una
persona que se suposava que parlava en nom dels déus. La gent li
anava a preguntar tota mena de coses, i aquesta persona els donava la
resposta que el déus li feien saber.
 Imagina’t que pots preguntar a un oracle sobre el teu futur.
Què preguntaries?
Respostes obertes.
Sobre el futur amb els amics
Sobre el futur a l’escola
Sobre el futur amb la família
Sobre
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Mentre llegim
Llegim de la pàgina 4 a la 7

Perseu és un heroi molt estimat pels déus i aquests li donen tres objectes
per poder passar una prova tan difícil com la de tallar el cap a Medusa.
 Pinta del mateix color l’objecte, la propietat màgica que hi estigui relacionada
i el nom del déu corresponent.
OBJECTES

PROPIETATS

DÉU

CASC

PODER VOLAR

ATENA

SANDÀLIES ALADES

BRILLAR COM UN MIRALL

HADES

ESCUT

TORNAR INVISIBLE

HERMES

Observa aquest dibuix de Perseu. Localitza els tres objectes i escriu-ne el
nom al costat.

CASC

ESCUT
SANDÀLIES
ALADES
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