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1.- Escriu i situa el nom dels oceans. 

2.-  Pinta  de  diferents  colors  els  continents.  Escriu  el  seu  nom  al  lloc

corresponent.

3.- Completa els buits amb les paraules corresponents

                    continentals – vapor – hidrosfera – gasós – mars – sòlid 

                    torrents – niguls – líquid – muntanyes – oceàniques - llacs

La .............................. terrestre està composta per les aigües ..................................

 (aigua salada) i per les aigües ................................. (aigua dolça). L’aigua salada 

es troba als ................... i oceans. L’aigua dolça la podem trobar en diversos llocs 

de la Terra: als rius, als ..................................., als ................., al Pol Nord i al Pol 

Sud i als cims de les ................................ .També es troba en forma  de .............. 

d’aigua als .......................... i a la boira. L’aigua és l’única substància que podem 

trobar en els tres estats .........................  ........................... i ................................  .



4.-  Escriu V (vertader) o F (fals).

         – Al nostre planeta hi ha més aigua dolça que salada.

         – Els corrents marins aporten nutrients i més peixos.

         – Les onades són es formen a la superfície del mar a causa del vent.

         – L’estat líquid de l’aigua es manté des dels 0º fins als 100º.

5.-  Fixa’t en les imatges i escriu el fenomen que s’hi produeix. 

.....................................................................         ..........................................................................

6.- Assenyala què són i per què es produeixen les marees. 

a) Són canvis a les aigües provocats per les estacions.

b) Són ones que, quan plou, es formen a la superfície de la mar .

c) Són ones que es formen a la superfície de la mar quan fa vent.

d) Són canvis en el nivell de les aigües provocades per l’atracció de la Lluna.

 7.- Relaciona les tres formes de moviments que presenten els oceans i els 

mars. 

    ONES                                                                  Són com grans rius que es 

                                                                      mouen a  través dels oceans

   CORRENTS MARINS                                          Són pujades i baixades del  

                                                                      nivell de l’aigua.

   MAREES                                                               Es formen a la superfície de

                                                                                  la mar a causa del vent.


