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2 Ni sopa ni verdura!

A Raquel no li agradava menjar sopes ni verdura.
A Raquel li agradaven els macarrons, els pastissos i els caramels.
A Raquel li encantava que els seus pares li contaren històries i que li llegiren 

contes abans d’anar-se’n a dormir. Tenia molts llibres a l’habitació i, els que li 
agradaven molt, li’ls tornaven a llegir un parell de vegades. Alguns, els que eren 
curtets, els memoritzava i intentava començar a llegir-los ella sola.

A Raquel li agradava jugar al carrer amb els amics. Solia imaginar que estaven 
als llocs fantàstics de les històries dels llibres.

Li encantava agafar fruites dels arbres del camp, pintar-ho tot amb els seus 
llapis de colors, mirar pel·lícules, menjar dolços i dormir.

Una nit d’hivern, sa mare li va posar un plat de sopa de lletres i Raquel no 
en va voler.

–Totes les sopes fan el mateix gust!
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Aquell dia li tocava cuinar a la mare, i a Raquel no li agradava perquè sempre 
intentava fer-li menjar sopes, de fideus o de qualsevol altra cosa.

Tampoc li feien gràcia els dies en què li tocava cuinar al pare, perquè solia fer 
verdures, que eren la seua especialitat. I això que intentava posar-les al plat formant 
alguna cara, un animalet o un paisatge.

Amaia Crespo. La sopa de lletres

Després de la lectura…

1 Pinta de blau el que li agradava a Raquel i de roig el que no li agradava.
menjar sopes jugar al carrer

dormir

menjar verdura llegir llibres

2 Què deia Raquel? Ordena la frase i escriu-la.

3 Completa els menjars que li agraden a Raquel i relaciona.

P         
C        
M         

4 Escriu en el quadern dos menjars que t’agraden i dos que no.

mateix   sopes  el 

Totes   gust.   les   fan
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3 Pau i el lleó

Per un camí que diuen que va a Xelva
anava Pau llegint El llibre de la selva
quan de sobte va sentir un soroll
que era una pedra que queia dins d’un toll.

Pau detingué les seues passes un poc esglaiat
i alçà el cap, però no va veure res per cap costat.
Com que era temps de molta calor, va decidir descansar
i va seure tranquil a l’ombra d’un pinar.

En la lectura intentava concentrar-se
quan va sentir alguna cosa bellugar-se.
Va dirigir la vista cap a un arbrissó
i de darrere va veure aparéixer un lleó.

Es va quedar tan atarantat
que la boca se li va posar de costat.
Després de l’enorme impressió
arrancar a córrer fou la primera acció.

Marisol González Felip. Madame de les ratlles blaves 
(adaptació)
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Després de la lectura…

1 Ordena les vinyetes segons la lectura.

2 Emparella estes paraules de la lectura segons la rima.
Xelva 7

soroll 7

esglaiat 7

impressió 7

7 toll

7 acció

7 selva

7 costat 

3 Pinta la cara que va fer Pau.

4 Desenganxa i ordena el títol del llibre que llegia Pau.

dellibreselvalaEl


