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PÀGINA  4

1 --- Per a la Glòria.
2 --- El dia 8 de febrer a les cinc 
        de la tarda.
3 --- Una disfressa.
4 --- En Víctor.
5 --- Carrer Rutlla, 20.

PÀGINA  5

Jugant a bàsquet
                       he fet dotze cistelles.

M’agraden les croquetes
                          que fa la meva àvia.

He perdut el jersei
                          que em van regalar.

La meva germana ha guanyat
                       un concurs de dibuix.

 bossa  ---------  brossa
 pela  -----------  pera
 lluna  ----------  pruna
 conte  ---------  compte
 nena  ------------ nen
 gota  -----------  gata
 tassa  ----------  massa

PÀGINA  6

Pintar el primer dibuix.
Li agrada la música clàssica.

PÀGINA  7

El gat d’en (Ll)uc
té un got de (ll)et.
En (Ll)uc va al (ll)ac
i el gat beu (ll)et.

Núm. 3         Núm. 4         Núm. 3

PÀGINA  8

1  --  Tinc febre i mal d’orella.
2  --  No em queden sucs, ho sento.

PÀGINA  9

Dibuix B.

Ganivet.

PÀGINA  10

pa  ------------------- panet
farmacèutic  ------- farmàcia
dibuixant  ---------- dibuix
cotxet  -------------- cotxe
perruquer  --------- perruca
medicina ----------- metge
pastisser  ----------- pastís

tren

PÀGINA  11

1  -----  tercer dibuix
2  -----  primer dibuix
3  -----  segon dibuix

Tercer requadre.
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PÀGINA  12

PE  (PU)  MA  (RA)  (PÚR)  PRU

TO  MI  (LE)  LI  (MA)  (TA)  RA

TE  (LE)  (FANT)  (E)  EL  A  NAF

TA  (VA)  OLL  (CA)  SA  (LLET)  LO

PÀGINA  13

 un menjador un quadre
 una fruitera un gat
 dues cadires el mar

PÀGINA  14

 JOIES ANIMALS
 NOMS FRUITES

 anell  ànec
 arracades albercoc
 Anna
 Àlex 

PÀGINA  15

1 ------ saber el que passa
2 ------ no dormir en tota la nit
3 ------ enfadar-se molt

1 ------ 7

2 ------ sa

PÀGINA  17

l’anell

PÀGINA  18

1 ------ bressol
2 ------ bebè
3 ------ dorm

nevera

PÀGINA  19

A --- C --- S --- O

cosa --- soca

Tres porquets

La Caputxeta vermella 

Rosa --------- Margarida

PÀGINA  20
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juliol ------ setembre ------ octubre
novembre ------ decembre

c --- e ---- i ---- k ---- m ---- p ---- q 
--- s ---- t ---- u ---- v ----- y

PÀGINA  21

1  ------  segon text
2  ------  quart text
3  ------  tercer text
4  ------  primer text

1  ------  Al zoo.
2  ------  Foques i dofins.
3  ------  Uns entrepans.

PÀGINA  22

1  ------  l’equipatge
2  ------  carpeta
3  ------  sopar
4  ------  nedar
5  ------  ventilador
6  ------  menjaré

PÀGINA  23

1  ------  F
2  ------  V
3  ------  F
4  ------  F
5  ------  V
6  ------  V

PÀGINA  24

un calamar

 bústia llibreta ràdio
 cuina esports roba

PÀGINA  25

La de mag.

PÀGINA  26

1  ------  La tortuga
2  ------  Les vacances
3  ------  L’hivern

PÀGINA  27

1  ------  tercera paraula
2  ------  cinquena paraula
3  ------  primera paraula
4  ------  segona paraula
5  ------  quarta paraula

escola --------- antic -------- cristall
llop -------------- plàtan ----- ninot
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PÀGINA  28

PÀGINA  29

número ------ núvol ------ núvia

PÀGINA  30 

tisores  --- 15
forner ---- 23
disc  ------ 4 
taula  ----- 6
estel  ----- 22
teatre  ---- 16
capsa  ---- 18
granja  --- 20
foto  ------ 19

pintor
metge
forner

perruca

PÀGINA  31

1  -------  V
2  -------  F
3  -------  F
4  -------  V

Pistes a les pàgines: 
9 – 13 – 23 i 27.

La segona clau.


