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 La caseta     
A la muntanya hi ha una caseta.  
A la caseta viu una nena que es diu Maria.     
La caseta té dues finestres grogues i una porta 
taronja.  
La teulada és vermella i la xemenaia marró.  
Al jardí hi ha dues flors de color rosa. 
 
 

 Contesta les preguntes. 
 

1. Què hi ha a la muntanya?  

                            
 

2. Qui viu a la caseta? 
 

    .                        
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3. De quin color és la xemeneia? 

.                            
 

4. De quin color són les flors? 

                           
 

5. De quin color és la porta? 

                           
 

6. De quin color són les finestres?    

                              
 

Pinta la caseta de la Maria.  
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  Les marietes 
La marieta Roseta és de color vermell i té set 
punts negres. Té un cap negre i petit amb dues 
antenes curtes. 
Amb les seves vuit potetes camina a poc a poc i 
es posa a sobre d’una flor. 
La marieta Pepeta és de color groc amb set 
taques negres. Té el cap petit amb dues antenes 
llargues.  Ara està descansant a sobre d´una 
fulla. 
 

 Contesta les preguntes. 
 

1. Com es diuen les marietes?  

                            
 

2. De quin color són? 
 

    .                        
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3. De quin color són els pontets que 
tenen? 

.                            
 

4. On és la marieta Roseta? 

                           
 

5. On és la marieta Pepeta? 

                           
 

6. Saps si les marietes tenen ales?    

                              
 

Pinta les marietes Roseta i Pepeta. 
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 La festa.    
Avui és l’aniversari de la Mariona. 
La Mariona fa set anys i la seva mare li ha 
preparat una festa sorpresa a casa. 
A la festa vénen les seves amigues Paula i Lola. 
La Mariona està contenta perquè li han fet 
molts regals. 
 
 

 Contesta les preguntes. 
 

1. De qui és l´aniversari?  

                            
 

2. Quants anys fa la Mariona? 
 

    .                        
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3. Qui li prepara una festa? 

.                            
 

4. On fan la festa? 

                           
 

5. Qui ve a la festa? 

                           
 

6. Per què està contenta la Mariona?    

                              
 

Pinta el pastís de la Mariona i dibuixa 
les   espelmes  que necessitis.  
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 L’escola 
 S’han acabat les vacances i demà la Neus 
comença l’escola. Anirà a la classe dels cargols 
amb una nova mestra que es diu Pilar.  
Aquesta tarda la Neus i la seva mare preparen 
la cartera. A dins guarden la bata, la tovallola 
i l’estoig nou.  
La Neus té ganes de tornar a l’escola per veure 
els seus amics. 
 

Contesta les preguntes. 
 

1. On va demà la Neus?  

                            
 

2. A quina classe anirà? 
 

    .                        
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3. Com es diu la nova mestra? 

.                            
 

4. Qui ajuda la Neus a preparar la cartera? 

                           
 

5. Què guarda a la cartera? 

                           
 

                           
 

6. Com és l´estoig de la Neus?    

                              
 

7. Per què la Neus té ganes de tornar a 
l´escola?    
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 La Laura 
La Laura té deu anys. És alta i prima. Té els 
cabells rossos i els ulls blaus. La seva pell és 
molt blanca i pigada. 
Li agraden molt els animals. A casa seva té un 
gat, un gos i un hámster.  
A les tardes fa classe de ball i els caps de 
setmana juga a l’equip de bàsquet de l’escola. 
 

Contesta les preguntes. 
 

1. Com es diu la nena?  

                            
 

2. Quants anys té? 
 

    .                        
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3. Com és la Laura? 

.                            
 

4. De quin color són els seus cabells i els 
seus ulls? 

                           
 

5. Quins animals té a casa la Laura? 

                           
 

                           
 

6. Com és la pell de la Laura? 

                           
 

7. Què fa a les tardes?    

                              
 

8. Què fa el cap de setmana?    
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 El gat de la Lola 
La Lola té un gat. El gat es diu Puc i és de color  
marró amb la cua blanca. 
Al coll, en Puc porta un llacet vermell amb un 
picarol petit. Tothom sap on s’amaga en Puc 
pel soroll del seu picarol. 
Cada matí en Puc beu llet i menja pinso. 
Un cop al mes, la Lola porta en Puc al 
veterinari. 
 

Contesta les preguntes. 
 

1. Què té la Lola?  

                            
 

2. Com es diu el seu gat? 
 

    .                        
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3. Com és en Puc? 

.                           
 

                           
 

4. Què porta en Puc al coll? 

                           
 

                           
 

5. Com sap la gent on és en Puc? 

                           
 

6. Què beu i menja en Puc cada matí?    

                              
 

7. On va en Puc un cop al mes?    
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