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                L’ OCELLET L’ OCELLET L’ OCELLET L’ OCELLET     

Un ocellet estava tancat a la seva gàbia d’or.  

Va arribar la tardor i va veure els nens jugar a tirar-se fulles. 

Va arribar l’hivern i els nens van jugar  amb la neu. 

Va arribar la primavera i els nens van jugar amb les flors. 

Va arribar l’estiu i l’ocellet es va escapar per jugar amb el mar. 

 

Fes una creu davant de la resposta correcta. 

-Com estava l’ocellet a la gàbia?  

a) Alegre.  

b) Amb ganes d’ escapar.  

c) Molt feliç.  

 

- Quan jugaven els nens a tirar-se 
fulles?  

a) Ala tardor.  

b) A l’hivern.  

c) A la primavera. 

 



 

A l’hivern els nens jugaven, 

a) A tirar-se fulles.  

b) Amb les flors.  

c) Amb la neu.  

 

Els nens jugaven amb les flors a la,  

a) Primavera.  

b) Estiu.  

c) Tardor.  

 

L’ocellet es va escapar per jugar amb 
el mar, 

a) A la primavera.  

b) A l’estiu.  

c) A la tardor. 

Fes un petit dibuix,  
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VAIXELLS DE PAPER VAIXELLS DE PAPER VAIXELLS DE PAPER VAIXELLS DE PAPER     

Cada dia tiro els meus vaixells de paper, un darrera l’altre, 
corrent  avall. Porten pintat amb grans lletres negres el meu 
nom i el del meu poble. 

Si a la platja desconeguda on arribin algú els troba, sabrà qui sóc 
jo...... 

Els meus vaixells van carregat amb flors del  jardí de cas meva; i 
estic segur que aquestes flors agafades al mati arribaran molt bé a 
terra per la nit.  

 

Fes una creu davant de la resposta correcta. 

   - Què faig cada dia? 

a) Casetes de fusta. 

b) Vaixells de paper. 

c) Arbres de paper. 

 

-Què porten pintat? 

a) El meu nom I el del meu poble. 

b) Els meus jocs. 

c)No porten res pintat. 

 



 

-Els meus vaixells van garregats de3 

a) Branques i flors. 

b) Flors i arbres. 

c) Flors del jardí de casa meva 

 

 

- Quan agafo les flors? 

a) Al matí. 

b) Al migdia. 

c) A la nit. 

 

   Fes un petit dibuix de la lectura. 
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    L’ ELEFANT  
 
El Dumbo era un elefantet molt graciós i juganer. La seva 
trompa era d’un color gris-perla; la més  trompa més bonica que 
he vist mai. 
Però les seves orelles eren tan grans que li arribaven quasi als 
genolls. 
Per això els altres elefants del circ se’n burlaven. Les burles dels 
seus companys el posaven molt trist. 
Aleshores una rateta amiga seva l’animava*    
-  No ploris; amb aquestes orelles tu pots volar... 
-  Per què, no? –- piulaven els ocellets. 
En Dumbo es va pujar al trapezi del circ, va estendre les orelles i 
va saltar. 
_ Quina meravella!  En Dumbo volava! 
- Com envejaven ara, les seves grans orelles, els altres elefants! 
 
 
 

 

Fes una creu davant de la resposta correcta. 

 

- Com és en Dumbo? 

a) Tímid. 

b) Graciós i juganer. 

c) Molt feliç.  

 
 



 

- Com són les orelles d’en Dumbo? 

a) Petites. 

b) Normals. 

c) Molt grans. 

 

- Què era el millor de tenir les orelles 
tan grans? 

a) Podia  sentir millor. 

b) Podia volar 

c) Que li agradaven a tothom. 

 

Qui era l’amiga d’en Dumbo que 
l’animava? 

a) Una rateta. 

b) Un esquirol 

c) Una elefanteta. 

 

L’ocellet es va escapar per jugar amb 
el mar* 

a) A la primavera.  

b) A l’estiu.  

c) A la tardor. 
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            UNA SORPRESA PER LA MAMAUNA SORPRESA PER LA MAMAUNA SORPRESA PER LA MAMAUNA SORPRESA PER LA MAMA    

Aquest matí el meu germà i jo ens hem divertit. La mama 
havia anat al mercat i tardava. 

Aleshores el Martí i jo hem començat a arreglar la casa. 

El Martí ha portat un cubell d’aigua per fregar; i jo he portat 
els coixins al llit després d’espolsar-los bé. 

- Quina sorpresa que s’ha emportat la mare quan ha arribat a 
casa! 

 

Fes una creu davant de la resposta correcta. 

- Els dos germans s’han1  

a) Cansat.  

b) Divertit.  

c) Aburrit.   

 

- On ha anat la seva mare? 

a) A una festa.  

b) A passejar.  

c) Al mercat.  



-Com es diu el germà? 

a) Pere.  

b) Enric.  

c) Martí.

 

-  Què ha portat el Martí? 

a) Joguines .  

b)  Un coixí.  

c) Un cubell d’aigua.  

 

 

 

- Què ha portat la germana?  

a) Un coixí.  

b) Un cubell d’aigua.  

c) Un drap.  

 

 

- Què s’emportarà la mare?  

a) Un ensurt.  

b) Una sorpresa.  

c) Un disgust.  
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El Martí compra el diari. 

Copia la frase� 

 

 

Contesta� 

- Qui compra el diari? 

 

- Què compra el Martí? 

 

- On compra el diari? 
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Els animals de la granja estan fent 

una festa al bosc.  

 

 

 

Contesta� 

 - Per què fan una festa els animals? 

                                      

- Com s'ho estan passant? 

                                      

- On viuent aquests animals? 

                                      

- On fan la festa? 
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Els nens corren pel prat. 

Copia la frase� 

                                      

 

Contesta� 

- Qui corre? 

                                      

- Per on corren? 

                                      

- Per què corren? 
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La Cueta Blanca 
 
La Cueta Blanca era una conilleta que movia la seva 
cueta sense parar i que feia un soroll així� 
Sess-sess, sess-sess!! 
Quant els seus pares sentien el soroll de la Cueta 
Blanca es posaven molt contents sabien que la seva 
filla estava per allí. 
Però un dia els seus pares no van sentir el  soroll de la 
Cueta Blanca. La conilleta s’havia escapat de casa. L’hi 
agradava molt passejar pel bosc. 
- No vagis sola al bosc - li deien cada dia -, perquè si 

ve el caçador amb la seva escopeta el pot caçar. Li 
agrada molt la carn de conilleta. 

Mentre passejava tranquil·la pel bosc va sentir un 
soroll estrany va parar i va estirar les seves orelles. Va 
escoltar amb atenció i li va sembrar sentir aquestes 
paraules� 
- Et caçaré i et menjaré! 

Morta de por va donar un gran sal i se’n va anar cap 
a casa. Els seus pares l’esperaven plorant. La Cueta 
Blanca els va explicar la seva aventura. Ells escoltaven 
amb atenció i al final es van fer un tip de riure. 
- Fill meu –- li va el seu pare -, el que has sentit no 

deia� - Et caçaré i et menjaré! Si no “sess-sess, sess-
sess!” 

La Cueta Blanca s’havia espantat de la seva pròpia 
cueta que no parava mai.   
 



    

MarMarMarMarca amb una creu la resposta correcta�ca amb una creu la resposta correcta�ca amb una creu la resposta correcta�ca amb una creu la resposta correcta� 

- Què movia sense parar la conilleta? 

a) La poteta. 

b) La cueta. 

c) Les orelletes. 

 

- Per on li agradava passejar a la conilleta? 

a) Pel bosc. 

b) Pel riu. 

c) Pel prat.   

 

- Qui podia venir amb l’escopeta? 

a) El llop ferotge. 

b) El caçador.   

c) El pirata.  

 

- Quin soroll va sentir de veritat la conilleta? 

a) –- Et caçaré i et menjaré! 

b)  - Sess-sess, sess-sess! 

c)  - Buss-buss, buss-buss! 
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Elsbombers apaguen elfoc. 

Copia la frase� 

 

 

Contesta� 

- Quiapaga el foc? 

 

- Quèapaguen elsbombers? 

 

- Onapaguen el foc? 
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La rateta es troba una moneda. 

Copia la frase� 

                                      

 

Contesta� 

- Qui es troba una moneda? 

                                      

- Què es troba la rateta? 

                                      

- Què feia la rateta? 
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Les prunes 

M’agrada molt la fruita, sobretot les 

prunes. Ara em ve de gust una, però no 

sé quina menjar-me… 

La de la dreta és de color groc, la del 

centre és de color lila i la de l’esquerra és 

de color verd.  Mmm… em menjaré les 

tres! 
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Completa el dibuix� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- A sobre de l’arbredibuixa dos núvols i un sol. 

2- Sota l’arbre fes quatrepomes. 

3- El tronc de l’arbreés marró.  

4- Les branques i les fulles són verdes. 

5- A la dreta de l’arbredibuixa un 

nenjugantamb una pilota. 

6- Elsnúvolssóngrisos, el sol groc, el celblau i el 

terra de color verdclar. 


