
Escriu què veus en aquest dibuix:

Què fa la vaca?

Hi ha alguna situació de perill?

-

-

-



De quin color són el cotxe i el tractor?

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 granger?

Què fan els nens? Com van vestits?

-

-

-

-

-

-



Relaciona amb línies:

ASE BOU

CAVALL CONILL

GAT POLLET

OVELLA PORC

GALLINA GALL

VACA ÀNEC



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.

    

Tinc cavalls, però no se’m veuen,
corro molt i corro poc;
però si no em donen beguda
no arribo enlloc.

Salto, baixo, vaig i vinc
salto i corro sens parar,
tothom qui m’estima em pega
i qui em pega és qui em fa mal.

Encara que sóc molt grossa
de mi no heu de tenir por,
als prats no hi faig cap nosa
i us regalo el bo i millor.

Som de família robusta,
i pel fer no ens espantem,
puix que a l’estiu ens vestim
i a l’hivern ens despullem.

-

-

-

-

-



Escriu les frases a sota de cada vinyeta:

El  i la juguen a .

-

El  i la  estan menjant

-

 

La  beu aigua.

-

Els  són vermells.

-

La  és de colors.

-



Uneix les frases amb les imatges de la platja:

1- El carro és davant el graner.

2- El jeep és davant dels arbres.
 

3- El tractor és blau.

4- La dona és al costat del pou.

5- L’ home porta una forca.

Frase Número: Frase Número: Frase Número:

Frase Número: Frase Número:


	ASE
	CONILL
	ÀNEC


