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L'Ot i els gegants de gel, Neil Gaiman 

Il·lustracions: Brett Helquist 

EDAT: 10 anys /+ 

 

INTERDISCIPLINARIETAT 

-Coneixement del medi: els víkings. 

-Matèries transversals: l'amistat; imaginació i imaginari: els éssers fantàstics. 

 

PROPOSTES DE TREBALL 

1.- Escriu el significat del nom propi Ot. 

 

2.- Explica com va morir el pare de l'Ot. 

 

3.- Marca amb una creu la definició correcta de fiord: 

             Un fiord és un entrant del mar a la costa, llarg, estret i profund, situat entre penya-segats. 

  Un fiord és un penya-segat que s’endinsa al mar com un cap.  

             Un fiord és una badia amb un penya-segat rocós al centre. 

 

4.- Escriu, en cada cas,  V si és vertader, i F, si és fals: 

            El pare de l'Ot convertia la fusta en cares, joguines, tasses i bols. 

            El pare de l'Ot era ramader i agricultor. 

            La mare de l'Ot l'havien portat des d'Escòcia. 

            L'Ot va tenir un accident. Un arbre li va caure al damunt i li va trencar tots els óssos de la 

cama. 

 Quan la mare va tornar a casar, L'Ot va fugir i va anar a la cabana de troncs que el mare tenia 

al bosc. 

 La mare de l'Ot va morir quan l'Ot va néixer. 

Alfred el Gras era un ferotge víking, cosí de la mare de l'Ot. 
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5.- Explica els motius que devia tenir l'Alfred el Gras per maltractar l'Ot. 

6.- Ordena cronològicament els fets següents: 

  L'Ot va tallar el tronc de l'arbre i va alliberar l'ós. 

 Una guineu va aparèixer davant la cabana de troncs. 

 La guineu va conduir l'Ot fins l'arbre on estava atrapat l'ós. 

L'Ot un cop va alliberar l'ós se'n va tornar cap a la cabana, però va caure sobre una placa de 

el i ll'ós el va ajudar. 

 La guineu, l'àguila i l'ós van entrar a la cabana. 

 L'ós es va aturar davant de la cabana i el noi es va deixar relliscar del llom de la bèstia. 

             L'Ot es va enfilar al llom de l'ós repenjant-se a la crossa amb la mà esquerra i agafant-se a la 

pell de l'animal amb la dreta. 

7.- Relaciona: 

Ós  Senyor Odin: el pare de Tot, el més gran dels déus. 

Àguila  Loki: germà de sang dels déus. El més intel·ligent, el més astut, el més brillant de 

  tots els habitants d'Asgard. 

Guineu  El gran Thor: el senyor dels Trons. 

8.- Completa el text amb les lletres que falten: 

So__  Asgard. Ll__r   d__ls  poder__sos. Al  b__ll  mi__ d'__na   pl__na,  envolt__da  p__r   __n 

m__r  inexp__gnable   qu__   v__   constr__ir   p__r  a  nos__ltres   __n   g__gant   d__   g__l. 

9.- Contesta les preguntes següents: 

- Què volia la noia de la qual Loki s'havia enamorat? 

- Com era el martell de Thor? 

- Qui era aquella bella donzella? 

- En què va convertir en Loki? 
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10.- Busca en la sopa de lletres el nom de tres déus víkings: 

Z E U S T H O P 

E S N E M T L A 

I T A T L O K I 

S O L O K U I T 

O D E N O T H O 

D O R E D H O R 

I T O M R O T R 

N E M A T R O U 

 

-Busca informació sobre aquests déus i fes-ne un breu resum: 

11.- Ordena les lletres de cada paraula i relaciona el resultat amb la columna de la dreta: 

S A G R A D Lloc d'on vénen els déus. 

T B I F O S R T Pont de l'Arc de Sant Martí. 

I M I R M Pou. 

I F A R E Deessa. 

12.- Explica d'on vénen els gegants de gel. 

13.- Relaciona: 

Ulls grisos com... una llepada de foc per la neu. 

Avançava com... una dent corcada. 

Un pi mort que sobresortia del turó com... dos safirs bessons a la llum de la lluna. 

Els ulls brillants com... el gel del llac. 

14.- Escriu els colors de l'Arc de Sant Martí i fes-ne un dibuix: 

 

 

(1) Si sou professor/a i necessiteu el solucionari el podeu demanar al vostre promotor/a de la zona o a 

educacio@grup62infantiljuvenil.cat posant totes les dades del centre i el vostre nom i cognom. 

mailto:educacio@grup62infantiljuvenil.cat

