
   

 La Lluna és… 
una estrella
un satèl·lit 
un asteroide
un planeta

  Els planetes del sistema solar  
giren al voltant...
del Sol 
de la Via Làctia
de la Terra
de la Lluna

  Quin planeta està més lluny del 
Sol?
la Terra
Júpiter 
Urà 
Neptú

  Quin d’aquests astres no té llum 
pròpia?
la Lluna
el Sol
l’estrella polar

 Al sistema solar hi ha 8…
planetes
estrelles
galàxies
meteorits

 El Sol és…
un satèl·lit
una estrella
el centre de l’Univers
un planeta

  Quins d’aquests astres tenen 
llum pròpia?
les estrelles 
els satèl·lits
els meteorits
els planetes

  Una agrupació d’estrelles, planetes, 
satèl·lits i altres astres és…
una galàxia
una constel·lació
un asteroide

  Un cos sòlid de forma esfèrica 
sense llum pròpia és…
un planeta
una galàxia
una constel·lació
una estrella

  Un astre que gira al voltant d’una 
estrella és…
un satèl·lit
un meteorit
un planeta
una constel·lació

  Ens dona escalfor i energia…
la Lluna
l’atmosfera 
el Sol 
la Terra

  Una agrupació d’estrelles és…
un sistema solar
una constel·lació
una galàxia
un asteroide
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  Quina és l’estrella del sistema 
solar?
el Sol
la Lluna
la Terra
Mercuri

  Quin planeta està més a prop  
del Sol?
Mercuri
la Terra
Venus
Mart

  Una gran massa de gas que emet 
llum és…
un planeta
un meteorit
un satèl·lit
una estrella

  La Via Làctia és...
un planeta
una galàxia
una constel·lació
un asteroide

  El sistema solar forma part de...
la Via Làctia
el Sol
l’atmosfera 
la Terra

  Un fragment sòlid que es mou  
per l’espai és…
un satèl·lit
una galàxia
un meteorit 
una constel·lació

  Mercuri, Venus i Mart són...
estrelles
planetes 
galàxies
asteroides

  Un astre que gira al voltant  
d’un planeta és...
un satèl·lit 
un meteorit
una estrella 
un planeta petit

  Al voltant del Sol giren…
planetes
llunes 
cometes
estrelles

  Quin astre gira al voltant  
de la Terra?
el Sol
la Lluna
Mart
Urà

  Quin d’aquests astres té llum 
pròpia?
Júpiter
la Lluna
la Terra
el Sol 

  Un cos sòlid que es mou al voltant 
d’una estrella és…
un satèl·lit
un cometa
una estrella
una galàxia
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