
Escriu què veus en aquest dibuix:

1

-



Què fa el policia?

Hi ha alguna situació de perill?

De quin color és el gegant?

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...?
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Com va vestit el càmara de televisió?

Quants músics hi ha? I com van vestits?

De quin color són les cases?

Com es diuen els dos carrers de la imatge?

A quin lloc de la imatge està situat el pis en venda?

Perquè ha relliscat el gegant?

Quants nens hi ha a la imatge?
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Relaciona amb línies:

abocar-se assenyalar

ballar bar

aguantar càmera

bou balcó

cap-gros córrer

cridar guàrdia
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Què veus en aquestes imatges? Escriu el nom dels objectes què estan pintats o les accions que 
realitzen els personatges:

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Endevina:
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Des de dalt sembla una creu;
pel costat, unes ulleres;
serveix per anar corrents,
si no et trenques les costelles 

    
 Diuen que sóc rei
però no governo;
diuen que camino
i mai no em bellugo;
diuen que sóc ros
i no tinc cap pèl;
faig anar rellotges
i no sóc rellotger.

 
Tots els nens i nenes 
es queden badant    
quan al mig de la plaça
em veuen ballant.

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

Què és allò que fa el bou
quan surt a prendre el sol 
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Escriu les frases a sota de cada vinyeta:

El   té un .

El  menja un    .

 

El   porta  i .

El   porta     i   ..

La noia toca el  i el noi .
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Uneix les frases amb les imatges de la festa major:

El geganter rellisca i el gegant cau.

El senyor filma la caiguda del gegant.
 

El senyor porta una maleta.

Aquest senyor s’acaba de dutxar.

El senyor fa la migdiada.

Frase Número: Frase Número: Frase Número:

Frase Número: Frase Número:
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	bar
	guàrdia


