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Pàg. 2

Pàg. 5

1.

3. 2 / 3 / 2
2/1/3

ANDREU / MARIONA / SERGI
DUNA / MARTÍ / FÀTIMA
2. Resposta oberta.
Pàg. 3
3.
la → pilota
l’ → estoig
el → llapis
el → pati
la → goma
l’ → ordinador
4.
• La Mariona juga contenta amb
l’osset de peluix.
• L’entrepà és de formatge.
• El Marc llegeix el conte dels tres
porquets.

4. cas-ta-nya
fu-lla
pi-nya

bo-let
car-gol
es-qui-rol

Pàg. 6
5.
• Hem fet panellets de xocolata, coco
i de carn.
• He menjat un entrepà de pernil i
fulles seques.
• Tinc un lleó i li canvio l’aigua cada
dia.
• Al bosc he collit castanyes, fulles
bolets i canelons.
6. Resposta oberta.
7. Resposta oberta.

Pàg. 4

Pàg. 7

1.

8. Resposta model:
a: arbre; e: pedres; i: riu; o: pont; u:
fulles
Pàg. 8
1.
l’ull / la boca
les mans / els peus
l’orella / el nas
Pàg. 9

2. taronja, poma, castanya, figa,
magrana i raïm.
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2.
dos braços; dues mans; dos ulls; un cul;
dos colzes; dues galtes; una esquena; un
coll; un cap
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3.
•
•
•
•
•
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4.
les orelles
la boca
els dits
les cames
el nas

pinzell ganivet
didal
modista
carn
dau
Pàg. 14

Pàg. 10

5. Respostes obertes.

4.

6. Resposta oberta.
blau: rosa / casa / ase
vermell: mussol / pastís

Pàg. 11

Pàg. 15
7.

6.
• Els braços són llargues.
• Les celles són peluts.
• La nas és petita.
7.
• La Sílvia olora un flor.
• El Pol menja castanyes.
• La Xiao escolta música.

8.
bomber
camioner
dentista

Pàg. 12
1.
•
•
•
•
•

És una metgessa.
És un pintor.
És una arquitecta.
És un mecànic.
És una cantant.

Pàg. 13
2.
• El pintor necessita un pinzell per
pintar quadres.
• El fuster pica els claus amb un
martell.
• El carnisser necessita un ganivet per
tallar la carn.
• La modista cus el vestit amb una
agulla.
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carter
cambrer
cuiner

Pàg. 16
1.
•
•
•
•

La lluna es veu de nit.
El sol fa llum i escalfor.
Els núvols semblen de cotó fluix.
Les estrelles il·luminen el cel de nit.

2. Resposta oberta.
Pàg. 17
3.
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4.
•
•
•
•
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•
•

La pedra
El vent
neu
boira

Pàg. 21
3.

Pàg. 18

els pantalons
les camises
les gorres

6.
La lluna
La lluna, la pruna
vestida de dol.
Son pare la crida,
sa mare no vol.
Plou i fa sol
Plou i fa sol,
les bruixes es pentinen.
Plou i fa sol,
les bruixes porten dol.
Sol solet
Sol, solet,
vine’m a veure,
vine’m a veure.
Sol, solet, vine’m a veure
que tinc fred.
Pàg. 19
7.
nú-vol
llu-na
es-tre-lla
so-let

Es posa per sortir al carrer quan
fa fred. → la jaqueta.
Es posa per anar a la platja o a la
piscina. → el banyador.

plu-ja
vent
pe-dra
cel

els mitjons
les sabates
els guants

4.
la cremallera
els botons
l’agulla
5.
• Si em dónes l’agulla i el fil et cosiré
els botons de la camisa.
• S’ha trencat la cremallera dels
pantalons.
Pàg. 22
6.
• posar-se el banyador → treure’s el
banyador.
• cordar-se les sabates → descordarse les sabates.
• apujar-se la cremallera → abaixar-se
la cremallera.
• vestir-se → despullar-se.
7. abric / ulleres de sol / faldilla
Pàg. 23

8.
plu-ja / pla-ne-ta
llu-na
Pàg. 20
1. Resposta oberta.
2.
•
•

Es posen a les mans quan fa fred.
→ els guants.
Té dues mànigues i es passa pel
cap → el jersei.
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8. Resposta model.
La Maria i la Isabel van abrigades
perquè fa fred, ja que és hivern.
Porten anoracs. Al cap duen una gorra.
També porten guants i bufanda.
Estan contentes perquè avui han anat al
bosc amb la família per jugar amb la
neu.
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