
1  CADA PARAULA AL SEU LLOC

 Ompli els buits d’aquests fragments de poemes de Joana Raspall amb les paraules proposades. Els versos que estan 
lligats han de rimar entre si. 

2  JEROGLÍFICS

Troba l’animal a què es refereix cada jeroglífic.

Fa bon dia, no fa fred;

pujarem a la ;

el cel no té cap lleganya,

el sol és alt i lluent.

L’aigua salta pel 

fent escuma i remolins

Una formigueta

troba un gra de 

que li pesa massa

quan l’ha sospesat.

Com llisca, el !

Com brilla, el !

Com xiula, el !

Com creix , el !

L’ocell com canta!

La terra diu

que viure vol

plàcidament,

en llibertat.

L’Home l’espanta.

Ai, quin fred!, quin fred!

La neu tapa els ........................

perquè no tremolen.

Els ocells s’amaguen

al clot de la 

que tenen al .

El vent bufa els núvols

i el sol es devetlla,

veu la terra blanca

tan bella, i somriu.

Les mates de geranis

del meu 

m’han dit que estan cansades

de tan florir.

No sé com els podria 

donar repòs, 

si mai no em cansaria 

de veure !

sol

arbres

vent

flors

riu

jardí

blat

torrent

blat

muntanya

palla

niu

" 

ÉS A L’AIGUA

" 

DÓNA UNA CARN MOLT BONA

" 

OCELL DE BEC MOLT GRAN

" 

NO EL FACES!
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3  ESTRELLA DE PARAULES

Ompli aquesta estrella d’acord amb les definicions i trobaràs  
el nom d’un fruit d’arbre de bosc.

1. Arbres que formen una plataneda.

2. Acció de tallar les branques d’un arbre.

3. El fruit d’aquests arbres és la pinya.

4. Acció d’introduir una llavor a terra.

5. Conjunt de fulles de pi.

6. Fruits de la pinya (el que hi ha dins de les pinyes).

7. Animalets que piquen a la pell i fan botets.

8. Arbres de la pollancreda.

•   La paraula que busques la trobaràs escrivint en cada  
quadradet la lletra indicada. Per exemple, 7-3 vol dir  
paraula 7, lletra 3. Has de començar a comptar les lletres  
per la P central

7-3 5-4 8-5 4-5 2-4 3-3 6-4 1-5

C

4  BLOC A BLOC

Ordena els blocs per formar diferents noms d’animal amb els quals podràs completar les expressions i refranys.
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•  Una   no fa estiu.

•   Qui va amb una   , al cap de l’any  
és com ella.

•   vella fa bon caldo.

•  A so de tabals no s’agafen   .

•  Al cau dels   el que fan els pares fan els fills.

GA NA

BRES NILLS

LLI

CO

LLE

•  Cada terra fa sa guerra, i cada   el seu niu.

•  A   regalat no li mires el dentat.

•   flac, tot ple de mosques.

DAL SE CA

VALL A PAR
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