
Escriu què veus en aquest dibuix:

Què fa el socorrista?

-

-



Hi ha alguna situació de perill?

De quin color són les banderes què hi veus?

Quantes persones hi ha?

Creus què és un dia d’estiu, d’hivern, de tardor o de primavera?

És un dia tempestuós, ennuvolat, càlid, fred...?

Com va vestit el venedor de gelats?

Quants nens porten flotador? I com són aquests flotadors?

-

-

-

-

-

-

-



Relaciona amb línies:

BARQUES BANYISTES

BANDERES CEL

BALCÓ ALTAVEU

CLUB  NÀUTIC FLOTADOR

LLANXA MAR

MIRADOR NEVERA



Què veus en aquestes imatges? Escriu el nom dels objectes què estan pintats:

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -



Endevina:

Em llevo
et desperto
t’escalfo
et faig llum;
si un núvol em tapa
tot queda com fum.

    

Llepa’m, llepa’m sens parar
de molts gustos jo puc ser
i si al sol em fas estar
ben segur que em desfaré.

 
Em veuràs al mig del mar,
al darrera d’una dona
i al davant d’un ànec mut
si rumies una estona.

Vingueren ahir
han tornat avui
i vindran demà
movent aldarull.

Una cosa molt rodona
que no cap a tot Barcelona

-

-

-

-

-



Escriu les frases a sota de cada vinyeta:

El  porta un  de ratlles.

-

El  porta  i .

-

 

La  ven  .

-

El   crida molt fort.

-

A la  hi fa .

-



Uneix les frases amb les imatges de la platja:

1- El socorrista avisa als banyistes.

2- Els nens s’estan banyant.
 
3- La senyora cau de la barca.

4- El senyor no sap fer anar la barca.

5- Les barques són a la sorra.

6- Les banderes són groc i lila.

Frase Número: Frase Número: Frase Número:

Frase Número: Frase Número: Frase Número:


	CEL
	NEVERA

	Vingueren ahir
	Una cosa molt rodona

