Quadern
per a l’alumnat

Corb

Leo Timmers

ET DONEM LA BENVINGUDA!
Per a ajudar-te a conéixer millor este llibre, et proposem unes activitats fantàstiques.
A partir d’ara respondràs preguntes, llegiràs en veu alta i parlaràs, inventaràs
històries… i aprendràs un grapat de coses!
Au, va, acompanya’ns!

COMPRENC EL QUE LLIG
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1. Encercla el protagonista del conte.

2. Marca com creus que se sent Corb en la imatge.
Content.
Trist.
Enfadat.

3. Per què els pardalets tenen por de Corb? Pinta
la resposta correcta.
Perquè
és negre com el
carbó.
Perquè
no és simpàtic.

Perquè
és molt gran.

4. Ordena les síl·labes per a descobrir els noms dels pardalets i escriu-los.
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5. Qui ho diu? Corb o els altres pardalets? Uneix amb fletxes.
Soc un mostre...

Molt bé! Corb ens ha salvat!

Este no és de fiar!

Ja no faré por a ningú!
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6. Escriu de quins colors es pinta Corb.

LLEGIM EN VEU ALTA
Abans de començar a llegir en veu alta...
• Subratlla les paraules difícils i pronuncia-les.
• Fixa’t bé en la puntuació.
• Assegura’t que entens tot el text.

1. Llig en veu baixeta i encercla les paraules difícils.
Corb ho havia escoltat tot.
   No s’havia sentit mai tan negre.
   –Soc un monstre –murmura–, un espantapardals
de quitrà i plomes! Com m’agradaria ser diferent!
   Com m’agradaria... Sí, ja ho tinc!
   De sobte, a Corb se li acudeix un pla.

2. Escriu ací les paraules encerclades i llig-les en veu alta.

Escolta una mostra de lectura en veu
alta en l’espai Emociona’t.
3. Ara, llig tot el text en veu alta.

4. Torna a llegir el text, però…
• en veu molt baixeta, com si fora un secret.
• amb molta pena i tristesa.
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• fent una veu molt greu, com si fores un monstre.

PARLEM DEL LLIBRE
1. Llegiu el llibre i comenteu-lo a l’aula.
• Seieu en rogle per a començar l’activitat.
• Per torns, llegiu els fragments que vos hagen cridat l’atenció, i digueu per
què.
• Després de cada lectura doneu les vostres opinions.

2. Contesteu estes preguntes entre tota la classe.
• Penseu que és important tindre amics? Per què?
• Què faríeu vosaltres si trobàreu algú trist perquè no té amics? Com l’ajudaríeu?

3. Parleu dels temes següents, per torns.
• Per què a Corb li agradaria ser diferent?
• Vos heu sentit així alguna vegada? Per què?
• Què vol fer Corb amb els pardalets?

4. En l’espai Emociona’t trobareu una
lectura animada sobre el llibre que
acabeu de llegir. En acabant i per
equips, lleveu el so i expliqueu
vosaltres les escenes
animades del llibre.

• Escolta els altres participants.
• Totes les opinions són vàlides.
• Respecta el torn de paraula.
• Aporta arguments raonats a la discussió i parla amb respecte.
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Recorda:

CREEM TEXTOS
1. Imagina que Corb i els tres pardalets volen jugar a conillets a amagar,
però no saben ben bé com es juga. Vinga, explica’ls-ho!

Jugador#:
Lloc# 'on $e# pot jugar:
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Corb
Corb és negre. Negre com el carbó. Tan negre que fa
por. Però, ara, Corb té plans. Ara sap què ha de fer.
Corb és la divertida història de quatre pardals un
poc atabalats.

Leo Timmers
Va nàixer a Bèlgica, el 1970. Es va formar en disseny gràfic i va començar a
il·lustrar llibres per a infants. A poc a poc va anar provant a escriure llibres ell
mateix.
Amb els anys, el seu estil ha evolucionat, però sempre ha estat marcat per
l’humor, la forma, el color i les idees incisives.
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