
QUIQUIRIQUIC!
Què diu, cadascun d’aquests galls?

Vi pirdri pir quitri i ziri.    Va perdre per quatre a zero.

1. M’hi clivit ini missiguidi.

2. Vill inir disfrissidi di griniti.

3. S’hin pissit titi l’istini birillint-si.

4. Vils ini iltri migdilini?

5. S’issimbli milt i li mivi viïni.

6. Is mingi in plit di mingitis imb bitifirri.
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1. M’ha clavat una mossegada.

2. Vull anar disfressada de granota.

3. S’han passat tota l’estona barallant-se.

4. Vols una altra magdalena?

5. S’assembla molt a la meva veïna.

6. Es menja un plat de mongetes amb botifarra.



teva meva
Mira què diuen els dos personatges i completa-ho amb una d’aquestes paraules:  
qui / que / què / quan / quant / quants (Atenció: no les faràs servir totes. )

  
hi ha?

L’Adrià.

I   
vols?

I per a 
  

els vols?

I per a 
 ?

I en vols 
 ?

Uns bunyols.

Per al cafè.

Per al meu 
sant.

Vint-i-tants.
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QUI hi ha?
L’Adrià.

I QUÈ vols?
Uns bunyols.

I per a QUÈ els vols?
Per al cafè.

I per a QUAN?
Per al meu sant.

I en vols QUANTS?
Vint-i-tants. 



L’eSBORRaDOR
Aquestes paraules tenen massa esses.  

Esborra les que sobrin i torna a escriure les paraules correctament.

BaSSSa:
TaSSSSa:
CaSSSSamenT:
PaSSSeig:  
miSSSaTge: 
DeSSSSemBre:
maSSSSia:
DiSfreSSSSa:
moSSSSegaDa:
CarBaSSSSa:
TiSSSSoreS:

CarBaSSSSonS: CarBaSSonS 
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bASSA

TASSA

cASAMENT

PASSEIg

MISSATgE

dESEMbrE

MASIA

dISfrESSA

MoSSEgAdA

cArbASSA

 TISorES



amB Ce tRenCaDa
Troba en aquest dibuix el nom de vuit o nou coses que s’escriuen amb ce trencada.
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LLAç

brAçoS

ANTIfAç

MArç

brAçALET

cAçAdorA

cALçAT

LLENçoLS

cAPçALErA



enDevInaLLeS
cadascuna d’aquestes endevinalles fa referència a una paraula que comença amb X.  

A veure si les endevines!

1. Te’l tires pel cap i després fregues: X

3. Fa que els carrers siguin menys cantelluts: X

2. Pesca peixos i pilotes: X

4. Si s’acaba bé, és gol: X

5. Fa senyals de fum amb la veïna: X

6. Un set, ho és; un vuit, també: X

7. Atura la jugada: X

9. Una rajola que no col·loca el paleta: X

10. L’arbre que apunta cap al cel: X

8. Un coet que va a la Lluna i et fa veure les estrelles: X

Es llancen de cap a la xocolata: Xurros
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1. Xampú 

2. Xarxa 

3. Xamfrà 

4. Xut 

5. Xemeneia 

6. Xifra 

7. Xiulet 

8. Xeringa 

9. Xocolata 

10. Xiprer


