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ACTIVITATS

1.  On vivia el protagonista de la història?

 

2. Com es deia? 

 
3. Com s’aixecava l’Aire cada dia? 

 Molt trist.

 Amb un somriure lluminós.

 Molt nerviós.
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4. Uneix cada personatge amb el que diu a l’Aire.

•  Tens barba de cabra, però 
no ets una cabra.

•  Tens cos de cavall, però no 
ets un cavall.

•  Tens potes d’antílop, però 
no ets un antílop.

•  Tens cua de lleó, però no 
ets un lleó.
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5. Per què l’Aire es posa trist després de trobar els altres animals?

 
6. Quan l’Aire està trist, al seu cap sura un núvol gris. Com et sents tu quan estàs 

trist?

 
7. Busca en la sopa de lletres els animals que troba l’Aire mentre passeja.

E M P A R A I

S T C O O N T

Q E O L S T F

U R R L E I D

I J S E O L E

R S E O T O I

O C R L U P E

L R C A B R A

8. Qui diu a l’Aire que en realitat és un unicorn?

 
9. Per què la princesa ha fugit del palau?
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10. Què decideixen fer l’Aire i la princesa?

11. Qui demana auxili a la clariana del bosc? Què pensen que li passa?

12. Què és el que li passava en realitat a la pagesa?

13. Com se sent l’Aire després de disculpar-se amb la pagesa?

14. Com era el drac que sobrevolava la vall?
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15. Què fan els animals quan apareix el drac?

16. Fixa’t en el dibuix. Què hi ha passat? 

17. Què és el que més espanta els dracs morats?

 Les ales dels unicorns.

 La banya dels unicorns.

 Les princeses.

18. T’ha agradat el llibre? Explica per què.

19. Valora el llibre de l’1 al 5, segons quant t’hagi agradat.

Poc 1 2 3 4 5 Molt
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L’Aire està trist perquè té cos de cavall 
però no és un cavall; cua de lleó, però 
no és un lleó; barba de cabra, però 
no és una cabra... I tots els animals 
se’n riuen! Per sort, coneix la princesa 
Eliana, que li explicarà que no ha de 
preocupar-s’hi. En realitat, el que 
passa és que és un unicorn. I, a més a 
més, aviat descobrirà que té habilitats 
fantàstiques!

Carmen Gil (La Línea de la Concepción, 
1962) és professora i escriptora amb 
més de 80 títols publicats, molts dels 
quals s’han traduït a diversos idiomes. 
A Animallibres ha publicat, entre 
d’altres, La meva veïna és una bruixa?, 
en aquesta mateixa col·lecció.
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