Mostra de dictats
per a Cicle Mitjà
Dictat 1 (43 paraules)
Quants litres d’aigua beuen els camells?
Els camells mengen herba perquè els aporta l’aigua necessària per sobreviure sense beure durant
molt de temps. Quan beuen, absorbeixen l’aigua com una esponja i són capaços de beure’n fins
a trenta-cinc litres en només tretze minuts.

Dictat 2 (45 paraules)

Les cuques de llum són uns insectes que pertanyen al grup dels escarabats. Les femelles fan llum
perquè a l’abdomen tenen unes substàncies químiques que brillen a la nit. Per això les podem
veure quan és molt fosc.

Dictat 3 (60 paraules )
Sabies que deixar propina al Japó és de mala educació?
Al Japó, deixar propina als restaurants no es considera adequat, ja que per als japonesos qui
dóna propina vol aparentar superioritat. Si algú deixa algunes monedes a la safata del canvi es
pensaran que se les ha oblidat i no pas que ho fa perquè ha rebut un bon servei.

Dictat 4 (33 paraules)
Mosques i mosquits (Pere Quart)
La natura
diligent ens procura
una bèstia
per a cada molèstia.
Si a les fosques
ja no piquen les mosques,
hi ha els mosquits
que treballen de nits.

Dictat 5 (43 paraules )
D’on ve l’expressió OK ?
Una explicació és què quan els soldats americans tornaven a les seves casernes sense tenir cap
baixa, posaven en una gran pissarra “0 Killed “ (zero morts ). D’aquí prové l’expressió “O.K.” per
dir que tot està bé.
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Per què les cuques de llum brillen?

Dictat 6 (44 paraules)
Com era la primera flauta?
L’instrument musical més antic que s’ha descobert és un os que s’utilitzava com a instrument de
vent. Es tracta d’una mena de flauta que es va trobar a Alemanya i que té una antiguitat de més
de 35.000 anys.

Dictat 7 (51 paraules)
Per què ens donem la mà per saludar?
L’encaixada de mans és un costum molt antic, anterior als romans. Originalment, aquest gest
demostrava que la persona que ofereix la mà anava desarmada i que s’acostava amb actitud
pacífica. Avui dia es considera una forma de respecte, de confiança i de lleialtat.

Dictat 8 (35 paraules)

He escrit
un poema
a la sorra humida
d’una platja blava.
Les ones,
arrissades i manses,
el gronxen
mar endins,
fins a la profunditat
obscura
on dormen
els somnis
de poesia marina.

Dictat 9 (52 paraules)
Qui són els mongols?
Els mongols són un poble nòmada asiàtic repartit per Mongòlia, Rússia i la Xina. Viuen en tendes
de campanya fetes de pell molt fàcils de muntar i desmuntar. Crien ovelles, vaques, cabres i
cavalls. Són tan bons genets que fins i tot poden muntar a cavall asseguts d’esquena.

Dictat 10 (55 paraules)
Com podem saber l’edat d’un arbre?
Podem saber l’edat que tenen els arbres si tallem el tronc per la meitat en sentit horitzontal. En el
tall, veurem una mena d’anells, cadascun dels quals equival a un any de vida. En anys plujosos,
l’anell és més gruixut. En canvi, en anys més secs, és més prim.
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Lluny (Lola Casas)

Dictat 11 (50 paraules)
Endevinalla
De petita duia cua,
i sense cua em vaig quedar,
a les nits, i amb lluna plena,
canto i canto sense parar.
Encara que no sóc peix,
prop de l’aigua tinc el llit,
i cantant estic contenta
així que arriba la nit.
Em podries dir qui sóc?
(La granota)

Els elefants tenen memòria?
Es diu que els elefants tenen bona memòria perquè el seu cervell és molt gros. Per exemple,
poden recordar trajectes llargs que han fet per la selva i poden arribar a reconèixer més de 200
individus de la seva mateixa espècie. Segons els domadors, també són capaços d’aprendre
tasques sense oblidar-les.

Dictat 13 (58 paraules)
A quina velocitat pot córrer un guepard?
El guepard és l’animal més ràpid del món. Mentre persegueix la seva presa, pot aconseguir una
velocitat de 114 quilòmetres per hora en menys de deu segons. No obstant això, només manté
aquesta velocitat durant mig quilòmetre, ja que ha d’estalviar energia en cas de no aconseguir
caçar la seva presa.

Dictat 14 (43 paraules)
Ous ferrats (Miquel Martí i Pol)
Quan es couen, quins esclats,
els ous ferrats,
fins i tot, si no es vigila,
poden fer alguns disbarats.
I un cop cuits, ben presentats,
els ous ferrats,
se’ls mengen sense ganyotes
fins i tot els desganats.
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Dictat 12 (55 paraules)

Dictat 15 (59 paraules)
Quants dies es conserva la llet?
La llet de vaca sense tractar, la llet crua, només es conserva dos dies. Però si l’escalfem molt
ràpid, es destrueixen els microbis i es conserva més temps. Perquè la llet es conservi encara més
temps, es pot escalfar a alta temperatura i es pot vendre en recipients de cartró o de plàstic.

Dictat 16 (56 paraules)
Per què la closca d’ou pot ser de color marró o blanc?
El color de la closca de l’ou depèn de la raça de la gallina. Les races de plomatge blanc ponen
ous blancs, mentre que les que tenen plomes de color marró ponen ous de color marró. Tots
dos tipus d’ous tenen la mateixa qualitat.

Dictat 17 (36 paraules)

Arrenglerats
en els prestatges
semblen soldats
o personatges
tots enrampats.
Si en prens algun
veuràs que són
una altra cosa.
Dintre la mà
seran un món
que es badarà
com un rosa.

Dictat 18 (59 paraules)
Què vol dir la paraula girafa?
Les girafes viuen a l’Àfrica i són els animals més alts del món. Tenen un coll tan llarg i esvelt que
poden arribar a mesurar el triple de l’alçada d’una persona, fins a sis metres. Per això no ens ha
de sobtar que el nom “girafa” provingui d’una paraula àrab que significa “alta”.

Dictat 19 (66 paraules)
Com és el desert del Sàhara?
El Sàhara és un desert africà i és el més gran del món. Gairebé no hi plou mai. Els dies són molt
calorosos però les nits són gèlides. A vegades, fins i tot hi bufen uns vents tan violents que ho
arrosseguen tot. Encara que ens imaginem els deserts plens de sorra, també hi ha oasis amb
aigua i vegetació.
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Els llibres (Joana Raspall)

Dictat 20 (66 paraules)
Pa amb xocolata (Miquel Martí i Pol)
Un bon tros de xocolata
i un bocí petit de pa
són la solució més bona
per berenar.
El pa sempre allarga massa,
la xocolata fa curt,
i així el compte de la vella
mai no surt.

Dictat 21 (64 paraules)
Com es menjava a l’antiga Roma?
A l’antiga Roma, els ciutadans pobres menjaven amb tots els dits de la mà. En canvi, les persones
més riques no utilitzaven tots els dits. Si el comensal només menjava amb tres dits era de família
rica, ja que significava que era una persona refinada i que no es volia tacar ni el dit anul•lar ni el
petit.

Dictat 22 (85 paraules)
Què hi ha al terra d’un jardí?
Per saber quants tipus de plantes i animals pots trobar en un tros d’un jardí necessites el
material següent: quatre pals, un cordill llarg, una lupa, una llibreta i un llapis. Clava els pals
en forma de quadrat. Lliga el cordill a la part de dalt dels quatre pals. Ara ja pots fer les teves
observacions amb la lupa i anotar-les a la llibreta. També pots fer dibuixos de tot el que veus:
formigues, un escarabat, herba, etc.

Dictat 23 (78 paraules)
Les marmotes i les rates
Les marmotes són petits mamífers que són coneguts perquè poden matar serps. Els pagesos de
Hawaii van decidir portar a les illes marmotes per controlar la població de rates, però no es van
adonar d’un petit detall. Les marmotes són animals diürns i les rates són animals nocturns. Quan
les marmotes sortien a caçar, les rates dormien amagades. Per això no en van caçar ni una i ara
l’illa és plena de marmotes!
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Però si no surt el compte
tant se val, que res no hi ha
com el pa i la xocolata
per berenar.

Dictat 24 (55 paraules)
Per què s’estiren les orelles quan es fan anys?
Aquest gest ve dels romans, que creien que a l’òvul de l’orella hi havia la memòria de les
persones. Estirar les orelles ens recorda que fa anys que vam néixer i també ens fa adonar que
amb el pas del temps cada vegada sabem més coses.

Dictat 25 (77 paraules)
Com és una bona pilota de tennis de taula?
Una pilota de tennis taula té quaranta mil•límetres de diàmetre i és molt lleugera perquè és
buida per dins. Està feta de plàstic i pot ser blanca o taronja. Hi ha dos tipus de pilotes de
tennis de taula: les d’entrenament, que són de menys qualitat i més lleugeres, i les oficials o de
tres estrelles, que són completament esfèriques i tenen un pes ideal per botar bé.

Per què els vaixells floten?
Un tros de fusta sura sobre l’aigua, mentre que un objecte de metall (per exemple, un clau)
s’enfonsa. Els vaixells de càrrega, els petroliers i els de turisme són d’acer. Com poden flotar si
l’acer és més pesat que l’aigua? Doncs suren perquè estan buits i contenen molt d’aire. I com
que l’aire és més lleuger que l’aigua, floten.

Dictat 27 (57 paraules)
Què sabem de la natació sincronitzada?
La natació sincronitzada és un esport que combina la natació, la gimnàstica i la dansa. Consisteix
a fer un conjunt de posicions i moviments dins l’aigua. Els moviments dels nedadors o
nedadores s’acompanyen de música i d’una coreografia subaquàtica. Aquest esport olímpic
exigeix molta preparació física, resistència, flexibilitat, esforç i concentració.

Dictat 28 (81 paraules)
Com és la festa dels Tres Tombs?
Els Tres Tombs o la Passada de Sant Antoni Abat és una festa popular en honor al patró dels
animals. Se celebra al voltant del dia 17 de gener. Consisteix a fer una desfilada de cavalls i de
carruatges engalanats pels carrers de la ciutat. La gent recull els caramels que es van tirant des
dels carruatges. Al final de la festa, es fan tres voltes a la plaça més important de la ciutat.

Dictat 29 (83 paraules)
El peu canvia de mida durant el dia?
La forma i la talla del peu canvia durant el dia. Al final del dia, el peu pot ser una mica més llarg
i ample. Els peus de les persones primes es fan més llargs mentre que els peus de les persones
amb sobrepès es fan més amples. La mida del peu pot variar una talla i per això és millor
comprar sabates a la tarda. D’aquesta manera, ens assegurarem que comprem la talla correcta.
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Dictat 26 (64 paraules)

Dictat 30 (68 paraules)
Els mesos de l’any
El gener és el primer.
Al febrer abriga’t bé.
Al març es desfà el glaç.
A l’abril de flors n’hi ha mil.
Al maig cada dia un raig.
Al juny l’estiu al puny.
Al juliol amaga’t del sol.
A l’agost a les nou és fosc.
Al setembre la verema.
A l’octubre cau la pluja.
Al novembre castanyes al ventre.
Al desembre gla i pessebre.

Recepta de salsa de iogurt
Renta unes vint fulles de menta, asseca-les amb paper de cuina i talla-les molt fines. Posa en un
bol dos iogurts ensucrats i les fulles de menta picades i barreja-ho tot. Deixa reposar el iogurt
a la nevera unes dues hores perquè agafi més gust. Finalment, tria tres o quatre tipus de fruita,
pela-la, i munta els trossos de fruita en una broqueta de fusta. Ja ho tens tot a punt per servir les
broquetes amb la salsa de iogurt!

Dictat 32 (80 paraules)
Truita (Miquel Martí i Pol)
La truita és una bona menja
des del dilluns fins al diumenge.
Sola, resulta molt plaent,
i encara més amb farciment.
Truita amb patates, amb mongetes,
amb espinacs, també amb gambetes,
amb botifarra, amb ceba, amb alls,
ben pocs hi fan escarafalls.
Truita amb verdures, amb pernil,
té cadascuna el seu estil.
I el seu gustet determinat,
perquè la truita és un gran plat
que fet així o fet aixà
sempre ens encanta el paladar.
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Dictat 31 (85 paraules)

