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Observa els dibuixos i copia cada paraula on corresponga. Després, encercla les 
terminacions que indiquen mida xicoteta.

lluna   cotxe   lluneta   cotxet

Copia les oracions que dicta el mestre i encercla els verbs.

Classifica les paraules que dicta el mestre. 

r suau
r  forta

r rr

1

2

3

lluna

Laia juga a teni∫.

cara

era

ratolí

roda

carro

parra

lluneta cotxe cotxet

Vicent i Maria caminen pel parc.

Mentre ell pinta, jo faig el∫ deure∫.
Esta vesprada estudiaré.

clara raqueta garrot
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Fixa’t en l’anunci i copia cada part on corresponga. 

eslògan
    

text informatiu
    

imatge

AMB ESTOS PATINS, NO TOCARÀS PEUS A TERRA!

Tens un 30 de peu? T’agradaria 
tindre estos patins en línia? 
Solament has de preguntar 
a la mestra de segon per David. 
Són molt nous, però m’ha crescut 
el peu i ja no em van bé. 
És per això que m’he decidit 
a regalar-los o canviar-los per 
un altre joguet que no vulgueu.

Quina és la finalitat d’este anunci? 

 

Inventa un eslògan diferent per a l’anunci.

 

Creus que este anunci és una bona idea? Per què?

 

1

22

23

24

Regalar un∫ patin∫ o canviar-lo∫ per algun altre joguet.

eslògan

text informatiu imatge

Amb el∫ patin∫ de David, tot anirà sobre rode∫!

Sí, é∫ una bona idea perquè é∫ una manera de traure 
mé∫ profit d’un∫ patin∫. 

Resposta tipus:

Resposta tipus:
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Escriu un conte! Per a començar, encercla quin d’estos personatges serà 
el protagonista i descriu com és.

En quin lloc transcorrerà la història? Dibuixa.

Escriu en dues línies el que passarà en la història.

1

2

3

El protagonista del meu conte serà Dino, 

É∫ la història d’un dinoraure que no recorda si 

un dinosaure jovenet i molt despistat.

é∫ hervívor o carnívor. 

Resposta tipus:

Dibuix del lloc on transcorrerà l’acció.

Resposta tipus:
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Escriu el conte amb el personatge i el lloc que has triat. Recorda escriure també 
quan va ocórrer la història. 

4

Resposta lliure.



Solucions llibre valencià






