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[Alimentação: o urso pescador] 

 
Eu sou o urso polar 
Nado na água do mar 
 
Nado no mar e  no gelo 
Molho o focinho e o pêlo 
 
E também já sei pescar 
Pró almoço e pró jantar 
 
Pesco lula e bacalhau 
Mais sardinha e carapau 
 

 
E se apanho uma pescada 
Com o peixe faço salada! 
 
Salada de peixe 
Fresquinha na mesa 
E salada de fruta 
Para a sobremesa! 
 
 

(Teresa Soares)
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1. Marca a resposta certa! 
 
 
O urso nada   no rio  

no mar       
na piscina        
                                               

Ele pesca       atum e bacalhau             
lula e truta      
sardinha e carapau              

Ele apanha    peixe fresco 
peixe congelado   
peixe no mercado 
 

Para a sobremesa há   pudim de chocolate 
salada de peixe 
salada de fruta 
 

 
 
 
 
2. “O  urso polar ainda é pequeno, por isso é um ursinho.” 
As palavras que nos dão a ideia de pequeno são os diminutivos. 
Escreve agora os diminutivos de : 
 
Gato - ......................................................       Peixe- ..................................................... 

Cavalo - ..................................................       Macaco - ............................................... 

Pescada- .................................................        Casa- ............................................... … 

 
 
3.  O ursinho gosta de salada de fruta para a sobremesa. E tu, qual é a tua sobremesa 
preferida? 
 
................................................................................................................................................. 
 
 
4. Liga agora cada animal à sua comida favorita! 
 
 

cavalo ●                                                              ● peixe 
 

foca ●                                                               ● minhocas 
 

pássaro ●                                                        ● carne 
 

esquilo ●                                                          ●  nozes 
 

tigre ●                                                              ● milho 
 

galinha ●                                                           ● feno 
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5. Repara agora nas frases: 
 
No gelo, está um urso. No gelo, estão dois ursos.  
                    -                                         - 
                    -                                         - 
                    v                                        v 
              SINGULAR                           PLURAL 
                  Só um                            Mais de um 
 
 
Passa agora as frases seguintes para o PLURAL. 
 
Na água, está uma foca.           Na água, ........................................................................ 
 
Um esquimó dorme no iglo.    Sete ................................................................................ 
 
O urso pesca bacalhau.            Os .................................................................................. 
 

 
 
6. Descobre agora as palavras que têm a ver com o Pólo Norte, marca-as e copia-as em baixo! 
 
 

Macaco            Urso         Pai Natal           Trenó        Calor       Ananás 
 

Gelo               Palmeira          Pinguim         Esquimó          Areia       Frio 
 

Restaurante          Iglo             Praia               Foca          Elefante 
 
 
 

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

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

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

Bom trabalho! 

[Teresa Soares / CEPE-Alemanha] 

 


