
                         és una revista infantil, trepidant
i una mica salvatge. Vol ser una

experiència lúdica per al nen, fomentant
la lectura i motivant-lo a desenvolupar la

creativitat i els seus talents. 
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L’Ernest i en Pol són bessons i s’assemblen 
moltíssim!! I la Paula i la Martina també són 
com dues gotes d’aigua!! Segur que has 
sentit aquesta expressió un munt de vega-
des. Et proposem un repte: troba i encer-
cla les 15 parelles de gotes d’aigua que són 
idèntiques. Alerta! També les hauràs de 
buscar a l’última pàgina de la revista!
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Saps què? Crear una revista és una feina com-
plicada però molt maca. Treballem dur perquè 
puguis gaudir de continguts interessants i d’il·lus-
tracions màgiques i ens trenquem el cap pensant 
en totes aquelles coses que creiem que et poden 
agradar. Per això sempre et demanem el mateix: 
escriu-nos! Envia’ns correus amb imatges de les 
coses que fas amb la revista, del que t’agrada 
i del que no. Estarem atentes i des de Namaka 
sempre sempre et contestarem! 

La Namaka núm. 2 és molt refrescant. L’aigua 
és el fil conductor d’una revista molt aquàtica. 
Seràs testimoni del salt de trampolí més llarg de 
la història i descobriràs que del cel cauen grano-
tes i peixos. Al·lucinaràs amb les criatures d’aigua 
i amb la moda de bany dels teus avantpassats, 
t’explicarem contes estranys i divertits i també 
podràs il·lustrar la revista i et desvelarem algunes 
curiositats del planeta blau. Salta i capbussa’t a la 
nostra piscina namakiana a veure què hi trobes! 
Una, dues i… treees!! 

Editores de Namaka

Agost - setembre

Qui hi ha darrere 
de Namaka?

En algunes activitats 
trobaràs un planeta! 
El color marca la seva 

dificultat. 
Fixa-t’hi bé!!
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Que deliciós un bon got d’aigua fresca quan tornes de la platja o una dutxa després d’una bona 
caminada per la muntanya! Quin privilegi obrir l’ai xeta i deixar córrer l’aigua! I mira que no sempre 

ha estat tan fàcil…

Quin vertigen, 
aquest pou és 
molt profund!

Els romans portaven 
l’aigua a la ciutat gràcies 

als aqüeductes! 

 Aquest bidó 
pesa més que 

jo!  

A l’Àfrica, les dones i els 
nens poden arribar a ca-

minar més de 8 kilòmetres 
per aconseguir aigua.

Els càntirs són recipients que mantenen 
l’aigua molt fresca perquè estan fets 

de fang. Els nostres avis els feien servir 
quan anaven a buscar aigua a la font.

Quin invent, la rentadora! 
Però fa uns quants anys 

tota la roba es rentava a mà 
als safareigs. 

Quina feinada!!!
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