Leia o texto abaixo e depois complete os exercícios

Isadora no Museu
por Valeria Sasser
Domingo passado, Isadora foi pela primeira vez ao museu. Seus pais a levaram para celebrar o Dia do
Planeta Terra. O lugar era muito grande e com coisas super interessantes. Era um museu interativo de ciências,
onde as crianças podem tocar, ver, examinar, brincar e experimentar. Ela ficou encantada.
A primeira exibição que a Isadora viu foi como nascem os pintinhos. Ela viu com a ajuda de uma lente
de aumento, um ovo aberto, com um embrião muito pequenininho, depois um embrião um pouquinho maior,
depois um ovo com um embrião já com o coração batendo!
Depois ela foi ver as bactérias. Era uma parede de vidro enorme, cheia de cores, que a professora disse
que eram bactérias. Ela viu as bactérias com a ajuda do microscópio, porque bactérias são organismos muito
pequeninos, que não podemos ver sem ajuda desse aparelho. Ela também aprendeu que nem todas as bactérias
fazem mal à saúde.
Isadora foi, então, aos experimentos com luz. Era uma parede onde luzes de difentes cores eram
projetadas e formavam sombras coloridas. Ela dançou na frente dessas luzes e parecia que eram várias Isadoras
coloridas dançando, dançando.
Perto dali, Isadora viu uma caixa muito esquisita e quis ver o que era. A mãe colocou a mão lá dentro e a
mão da mãe apareceu muito, muito grande e invertida! Isadora achou muita graça na mão gigante da mãe. Era
um efeito ótico das lentes na caixa. Muito legal!
Umas crianças estavam brincando em um aparelho que fazia uma bolha de sabão enorme e Isadora ficou
curiosa de ver aquilo. Esse museu era mesmo muito
legal!
Os pais levaram Isadora para ver as conchas
acústicas. A
mãe ficou em uma, bem distante da outra, onde ficaram
Isadora e seu
pai, e sem fio nem nada, eles ouviam tudinho que a
mãe falava
do outro lado da sala. E eles nem estavam usando o
telefone
celular!
Isadora, com olhinhos brilhando, fez muitas
perguntas e
ficou muito interessada em tudo que viu.
Mais tarde, foram para o lado de fora do museu
para
alimentar os animais no lago e Isadora viu gansos,
patos,
passarinhos e alguns peixes.
Isadora adorou o museu e os animais, e na volta para casa dormiu no carro, sonhando com passarinhos e
pintinhos voando num lugar muito verde, em bolhas de sabão de várias cores, refletindo sombras coloridas no
chão. Foi um sonho muito bonito.
FIM
E o que você mais gostou no museu? Escreva abaixo

Veja os desenhos e preencha as palavras com a sílaba correta.

MICROS____PIO
PINTI_________
BAC___RIA
MU__________
LEN________
CO _____ÇÃO

Pinte os animais que Isadora viu na lagoa e escreva os nomes nas linhas

Pinte o Planeta Terra e marque os Estados Unidos e o Brasil no desenho.

Faça abaixo um desenho bem bonito sobre o que você pode fazer para proteger o Planeta Terra

