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Semblances i prou
The Sago Palm is a very old tropical and subtropical plant. Fossils
have been found from 280 million years ago. It was one of the
first plants to colonize the land and years later it became a vital
part of the diet of many herbivore dinosaurs. Its beautiful

appearance makes it an ideal ornamental plant. Despite its
resemblance, the Sago Palm has nothing to do with what we
consider a palm tree. In fact, it is more similar to pine trees,
fir trees or cypress trees.

La palmera
dels oasis

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Com funciona
un penell?

La palmera de dàtils,
en canvi, és un vegetal
d’origen relativament
recent. Originària del nord
d’Àfrica, es cultiva per
aprofitar-ne els dàtils i les
fulles tendres en època de
Rams. Es troba més aviat
emparentada amb plantes
com els cereals i les
tulipes. Ciques i palmeres
han evolucionat per
separat i s’han acabat
assemblant. Algun
avantatge deu tenir la
forma de para-sol...
¿potser és captar el sol?

MILOS IVANCIC, 6 ANYS

Un penell serveix per indicar la direcció
del vent. Està format per una peça que
gira muntada damunt d’un eix fix amb
els quatre punts cardinals. L’element
giratori ha de tenir una superfície més
gran d’un costat que de l’altre, per això
sovint s’utilitza una fletxa o un ocell.
La cua és més gran i ofereix més
resistència al vent que el cap, per tant,
gira a favor del vent i obliga el cap a
orientar-se de cara.
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VOCABULARY

● Sago palm: ciques Has nothing to do with: no té res a veure amb • Palm tree: palmeres

• Fir trees: avets • Cypress trees: xiprers

Envia la teva pregunta a:

arakids@ara.cat

VOCABULARY
● It’s done!:
ja està!
● show it off:
ensenyar-lo
● crew: tripulació

Trobaràs les aventures del Siniamon a http://blogspersonals.ara.cat/siniamon/

Avui: Quina manera de començar un capítol... amb una trencadissa!

