
AVÍS: Aquest llibre conté piles botó. Si s’empassa 
accidentalment, una pila botó pot provocar cre-
mades internes al cos. Llenceu les piles usades 
immediatament i de forma segura. Mantingueu 
les piles noves i les usades allunyades dels in-
fants. Si sospiteu que s’han empassat les piles o 
se les han introduït en qualsevol part del cos, bus-
queu assistència mèdica immediatament. A dins del cos, les piles podrien explotar 
o tenir fuites. No les llenceu al foc.

ATENCIÓ: Els infants no han d’utilitzar aquest llibre si el compartiment de les piles 
no està ben tancat. Conté 3 x AG 10/LR 54 1,5V piles no recarregables. Només els 
adults poden canviar les piles. No recarregueu piles no recarregables. Feu servir un 
tornavís per treure el cargol del compartiment de les piles. Col·loqueu les piles noves 
al compartiment i assegureu-vos que estan col·locades amb la polaritat correcta. 
Torneu a posar la tapa del compartiment i assegureu-la amb el cargol. No el pre-

meu amb excés. No barregeu piles alcalines amb piles estàndard 
(carboni-zinc) o recarregables (níquel-cadmi). Només es poden uti-
litzar piles iguals o del mateix tipus que les recomanades. Les piles 
gastades s’han de treure de seguida. Els terminals d’alimentació no 
es poden curtcircuitar. Aquest llibre conté parts electròniques. No 
el llenceu a la brossa domèstica, porteu-lo a un centre de recollida 
de residus.
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ADVERTENCIA: NO RECOMANABLE   

PER A NENS MENORS DE 36 MESOS. 

CONTÉ PECES PETITES QUE PODEN 

SER INGERIDES O INHALADES.

Coneixes els sons de les estacions? 
Si escoltes amb atenció, podràs sentir  

els ocells a la primavera, la remor de les onades  
del mar a l’estiu, les tempestes de tardor 

o el trepig de la neu a l’hivern. 

Un passeig sonor per sentir 
l’emoció dels canvis de la natura. 

ring, ring
xip-xap

Escolta les 
estacions
crec-crec
zim-zam
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Primavera
La natura es desperta després d’un hivern llarg i fred.

Els arbres floreixen i els ocells piulen al niu.

Anem a fer un volt per saludar la primavera!



Un volt en bicicleta? Bona idea!

Rosa, blau, lila, groc, 

el prat esclata en mil colors.

Mira com feinegen les abelles!





L’aigua baixa de la muntanya i omple la vall.

Anem a jugar al riu. Farem rebotar pedretes! 

Escolta com sona l’aigua... 

és una música fresca!
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