
  

Retallar i  aparellar

LA PARADETA



  

Retallar i  aparellar

taronja

raïm

plàtan

poma

cireres

taronja

raïm

plàtan

poma

cireres

LA PARADETA



  

Encercla  la 

LA PARADETA



  

Encercla  la 

LA PARADETA



  

Encercla  el 

LA PARADETA



  

Encercla  la 

LA PARADETA



  

Encercla la 

LA PARADETA

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 

a

 lletra a          quantes? 

NOM: ___________________   DATA: _____



  

Encercla la 

LA PARADETA

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 

e

 lletra e         quantes? 

NOM: ___________________   DATA: _____



  

Encercla la 

LA PARADETA

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 

i

 lletra i          quantes? 

NOM: ___________________   DATA: _____



  

Encercla la 

LA PARADETA

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 

o

 lletra o          quantes? 

NOM: ___________________   DATA: _____



  

Encercla la 

LA PARADETA

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 

u

 lletra u        quantes? 

NOM: ___________________   DATA: _____



  

Encercla la síl·laba 

LA PARADETA

poma       taronja        plàtan

raïm       maduixa      cireres

taronja       raïm        plàtan

cireres         poma        raïm

plàtan       maduixa     poma

cireres        raïm         taronja

ma

                      Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Encercla la síl·laba 

LA PARADETA

poma       taronja        plàtan

raïm       maduixa      cireres

taronja       raïm        plàtan

cireres         poma        raïm

plàtan       maduixa     poma

cireres        raïm         taronja

ta

                      Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Encercla la síl·laba 

LA PARADETA

poma       taronja        plàtan

raïm       maduixa      cireres

taronja       raïm        plàtan

cireres         poma        raïm

plàtan       maduixa     poma

cireres        raïm         taronja

ci

                      Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Encercla la síl·laba 

LA PARADETA

poma       taronja        plàtan

raïm       maduixa      cireres

taronja       raïm        plàtan

cireres         poma        raïm

plàtan       maduixa     poma

cireres        raïm         taronja

ra

                      Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Encercla la síl·laba 

LA PARADETA

poma       taronja        plàtan

raïm       maduixa      cireres

taronja       raïm        plàtan

cireres         poma        raïm

plàtan       maduixa     poma

cireres        raïm         taronja

ja

                      Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Encercla la paraula  

LA PARADETA

taronja

Paraula taronja      Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 



  

Encercla la paraula  

LA PARADETA

poma

Paraula  poma      Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 



  

Encercla la paraula  

LA PARADETA

plàtan

Paraula  plàtan     Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 



  

Encercla la paraula  

LA PARADETA

raïm

Paraula  raïm     Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 



  

Encercla la paraula  

LA PARADETA

maduixa

Paraula  maduixa     Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 



  

Encercla la paraula  

LA PARADETA

cireres

Paraula cireres     Quantes? 

NOM: ___________________   DATA: __________

poma      taronja     plàtan

raïm      maduixa     cireres

taronja    raïm       plàtan

cireres      poma        raïm

plàtan     maduixa     poma

cireres     raïm      taronja

 



  

Confegeix  la paraula:

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

p l à t a n



  

Confegeix  la paraula:

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

c i r e r e s



  

Confegeix  la paraula:

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

m a d u i x a



  

Confegeix  la paraula:

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

p o m a



  

Confegeix  la paraula:

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

r a ï m



  

Confegeix  la paraula:

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

t a r o n j a



  

p o m a

LA PARADETA

t a r o n j

m a d u

a

i x a



  

c i r e

LA PARADETA

p l à t a n

r e s

ar mï



  

Relaciona la imatge amb la paraula. 

LA PARADETA

taronja

cireres

poma

plàtan

maduixa

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Relaciona la imatge amb la paraula. 

LA PARADETA

poma

plàtan

poma

maduixa

taronja

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Relaciona la imatge amb la paraula. 

LA PARADETA

plàtan

taronja

cireres

poma

maduixa

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Copia cada paraula amb la seva imatge.

LA PARADETA

     maduixa        taronja

       poma            plàtan

       cireres            raïm

NOM: ___________________   DATA: __________



  

Llegeix i respon:   sí  o  no. 

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

És una maduixa?__ 

És una poma? __ 

És una taronja?__ 

Són cireres? __ 

És un plàtan?__ 



  

Llegeix i respon:   sí  o  no. 

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

És una maduixa?__ 

És una poma? __ 

És una taronja?__ 

Són cireres? __ 

És un plàtan?__ 



  

Llegeix i respon:   sí  o  no. 

LA PARADETA

NOM: ___________________   DATA: __________

És una poma?__ 

És una maduixa? __ 

És una taronja?__ 

És un plàtan? __ 

Són cireres?__ 
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