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El pati de l’escola

El pati de l’escola està content
perquè hui té companyia.

LECTURA

1

Llig i comprenc
1 Encercla com està hui el pati de l’escola.

En vacance# d’estiu està sol i trist.
Li agrada sentir com corren el# xiquet#
i le# xiquete#.
També li agrada que li pinten
sambori#.
2 Escriu el nom de la teua escola.

3 Quin joc li agrada al pati? Marca-ho.

4

5

2

Anna

A la mestra de Carle# li diuen Anna.
Té el cabell llarg i ro# i se’l recull en una cua.

LECTURA

2

Llig i comprenc
1 Qui é# la mestra de Carle#? Marca-ho.

Anna porta une# arracade# gran#
que e# mouen quan parla.
Sempre somriu
i passa llista
en veu baixeta.
El cognom de Carle# é# Samper. Espera
impacient a sentir el seu nom.

2 Completa.

Anna passa llista en veu

.

3 Escriu el cognom de Carle# i el teu.

Cognom de Carle#:
El meu cognom:

.
.

4 Marca la correcta.

Carle# està tranquil.
Carle# està impacient.
Carle# està enfadat.
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3

Le# fulle#

3

LECTURA

Llig i comprenc
1 Pinta le# fulle# del color que diu el poema.

Fulle# seque#, grogue#,
davall del# meu# peu#.
Quan le# xafe, sonen
cri#-cri#-cra#, cri#-cra#.
La tardor é# l’ama
i, amb braço# gegant#,
espolsa le# fulle#
del# arbre# del parc.
Cri#-cra#, quan le# xafe,
sonen al meu pa#.
Cri#-cri#-cra# le# fulle#,
le# fulle# del parc.
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2 Quin soroll fan le# fulle#? Encercla’l.
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3 Marca la correcta.

Le# fulle# sonen quan cauen de l’arbre.
Le# fulle# sonen quan le# xafe.
Le# fulle# sonen quan le# tallen.
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4

El formiguer

A la vorera de ma casa hi ha un formiguer.
M’agrada acatxar-me i observar le# formigue#.
Ixen del cau en busca de menjar. Sempre van
en fila índia. Hi ha una que s’ha quedat darrere.
La fulla que ha carregat é# massa gran.

LECTURA

Llig i comprenc
1 Completa.

A la
ma

–Pobreta! Hauré d’ajudar-la!
Agafe la fulla i la partisc per la meitat.
–Ara sí! –I camina lleugera cap a din# del cau.

4

de
hi ha un
.

2 Tria i encercla la resposta correcta.

La fulla é# massa verda gran .
Camina lleugera lenta cap a din# del cau.
3 Quina deu ser la formiga que #’ha quedat darrere?
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