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PÀGINA  4

TÍTOL:  Festival de patinatge

1 - Patinatge sobre gel.
2 - Sí que s’ha esforçat perquè 
     ha entrenat molt.
3 - Està molt emocionada i 
     contenta.

PÀGINA  5

 cuina - groc bany - verd
 cassola vàter
 plat banyera
 saler sabó
 cullera esponja
 colador lavabo
 tassa dentífric
 sucre
 olla
 got

cassola   cullera   colador   calaixera

banyera – got – lavabo – sucre

SUCRE
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Miquel -- noi --- prim --- arrissat --- 
Jaume --- llis ----  ¿? --- ¿? --- quadres 
--- gorra
paleta - paraigua
mocador - morena
rovelló - rosa
escollir - estrena
mostassa - mosca
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 cosir escalar cantar 
 3 3 3
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Pintar:
llop – esquirol – granota
peix – gos
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alegre  --------  trist
prim -----------  gras
treballador  --  gandul
guapo  --------  lleig
simpàtic ------  antipàtic
dolç  -----------  salat
valent  ---------  covard

averiada  -----  avariat
mitjons  -------  mitges
peix  -----------  peixos
pomes  --------  poma
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segon requadre: proa
tercer requadre: vaixell
no pertany al grup: pinya
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Horitzontals
1  ---  paraigua
2  ---  sirena
3  ---  regla

Verticals
1  ---  pissarra
2  ---  abet
3  ---  guant
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espelma               tenda
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ploren – volen – plantes – pluja
humida – nens

Encerclar les files  1 i 3.
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Vocal:  e
Número parell:  6
Número imparell:  3
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No correspon:  el rodet de fil.

Roba:  samarreta – gorra – pantaló 
curt – pantaló llarg.

Per l’escola:  una llibreta.
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Cobrir una cosa amb una capa de 
color.

  pinzell         colors         retolador

pintura

EL PARE DE LA MARINA ÉS PINTOR
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La gallina    pon    un    ou
El conill    menja    una    pastanaga
L’ocell    vola    pel    cel
El gat    persegueix    el    ratolí

PÀGINA  19

45  tauró        3  dibuixar    8  tinta
 9  cuina        31  piano      22  tren
11  patata     17  dent        25  ràdio

tenis – tinta – tauró – titella – tren

piano

Exemple:    dent     carrer
                   cuina    bolígraf
                   tinta     préssec
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1 - És un instrument musical de cor-
da.
2 - Té quatre cordes.
3 - Es toca amb l’arquet.
4 - Es col·loca entre la mandíbula 
i l’espatlla.
5 - Són el violoncel, la viola i el con-
trabaix.
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Primera papallona: groga
Segona papallona: blava
Tercera papallona: taronja

casa --------- cabàs ---------- camí
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La vaca pastura per la muntanya.
En Marc arriba tard a l’escola.
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La cadira té una pota trencada.
La nena juga a pilota.
El pallasso porta un barret.
El ratolí s’ha menjat el formatge.
El metge m’ha curat el genoll.

vermell – verd – groc – blau  
blau – groc – verd

verd – vermell –vermell – groc
verd – blau – vermell

blau – groc – verd – vermell
blau – groc
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1 - No, no hi és.
2 - A quina hora l’acaba?
3 - D’acord, ja li ho diré.

tirants
albergínia
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 rata kiwi mono
 pala moto maca
 tele puput 
 castanya
 llana
 toro

avió
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diccionari
davantal
arrel
paraigua
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1 - rata
2 - sabata
3 - vestit
4 - dit

 25 f
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     NE     VE     RA
     TOR     TU     GA
     TE     LÈ     FON
     CAM     PA     NA
     PAL     ME     RA
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El sol
La goma
Les formigues
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2
4
1
3

1 - Celebra el seu aniversari.
2 - Fa nou anys.
3 - Va al cinema i a berenar amb els 
seus amics.

camió     pissarra      mandarina        
somni        estufa
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plat    pla    ple    pebre    =    4

alegre ---- content ---- animat

poma

zebra – pi

PÀGINA  31

LES AVENTURES DEL REI VALENT

Buscar a les pàgines: 
9 -13 – 15 – 21 – 28.


