
Hola famílies!
Aquí us deixo un petit recull de
lectures  que  podeu fer  amb els
vostres  fills  una  vegada  ja
coneguin  totes  les  lletres.  Al
final de cada lectura us he posat
unes preguntes per treballar la
comprensió  del  text.  Aquestes
preguntes  els  hi  heu  de  llegir
vosaltres i que ells us donin les
respostes. Al principi costa una
mica… però segur que ho   

    acabaran fent molt bé! Ànim
i endavant!.  Un petonàs!  

                          Jéssica



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
xemeneia marró.
    Al jardí hi ha dues flors de color
rosa.

Què hi ha a la caseta?
Qui viu a la caseta?
De quin color és la xemeneia?
De quin color són les flors?
De quin color és la porta?
De quin color són les finestres?



.

  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.

  De qui és l’aniversari?
  Quants anys fa la Mariona?
  Qui li prepara una festa?
  On fan la festa?
  Qui ve a la festa?
  Per què està contenta la Mariona?



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.
      Com es diuen les marietes?
      De quin color són?
      De quin color són els puntets que tenen?
      On és la marieta Roseta?
      On és la marieta Pepeta?
      Saps si les marietes tenen ales?



   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 amics

On va demà la Neus?
A quina classe anirà?
Com es diu la nova mestra?
Qui ajuda la Neus a preparar la cartera?
Què guarda a la cartera?
Com és l’estoig de la Neus?



La Laura

La Laura té deu anys. Té els cabells
rossos i els ulls blaus. La seva pell és
molt blanca i pigada.

La Laura té un amic que es diu
Marc.  A  la  Laura  li  agrada  molt
jugar amb el Marc. 
La Laura ales tardes fa classe de ball
i els caps de setmana juga a
l’equip de bàsquet de l’escola.

Com es diu la nena?
Quants anys té?
Com es diu el seu amic?
Què fa la Laura a les tardes?
Què fa la Laura el cap de setmana?



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.

Què té la Lola?
Com es diu el seu gat?
Què porta en Puc al coll?
Què beu i menja en Puc cada matí?
On va en Puc un cop al mes?



Excursió al zoo

Avui és un dia molt especial a l’escola.
La classe de P-5 hem anat d’excursió al
zoo.  Hem vist  molts  animals,  elefants,
micos,  lleons  marins….  La  nostra
senyoreta  Jéssica  ens  ha  fet  una  foto
amb les girafes. Ens ho hem passat d’allò
més bé.

On ha anat la classe de P-5?
Quins animals han vist?
Amb quin animal s’han fet una foto?



La Júlia s’ha fet mal al braç

Avui a l’escola hem jugat al  pati  a
l’aranya  peluda.  Mentre  jugàvem  la
Júlia ha caigut al terra.  La senyoreta
ha portat  a la Júlia  a l’hospital  i  li
han  posat  una  vena  que  haurà  de
portar uns dies fins que no li faci mal.

A què han jugat al pati els nens?
Quí s’ha fet mal?
A on s’ha fet mal?
A on han portat a la Júlia?



Conte la llebre i la tortuga
Hi havia una vegada una llebre que es
burlava de la tortuga perquè era molt
lenta.  Van  decidir  fer  una  cursa  per
veure qui guanyava.
Van començar  la  cursa  les  dues  a  la
vegada.  La  tortuga  anava  molt  lenta
però  no  va  deixar  de  caminar.  La
llebre  anava  molt  ràpid  i  va  voler
parar  per  descansar  i  es  va  adormir.
Quan es va despertar va veure que la
tortuga estava a punt de passar la meta.
Va córrer i córrer tant com va poder però no va poder
avançar a la tortuga. La tortuga va guanyar la cursa.



NOTA PER LES FAMÍLIES:

Hola  famílies!  Si  heu  arribat
fins aquí és que heu fet un treball
excel·lent amb els  vostre  fills.  Per
això us animo a que us apropeu a
botigues com l’ABACUS o FNAC, a la
secció  infantil  hi  trobareu  un
munt de contes senzills els quals ja
poden  llegir  els  vostres  fills.
Demaneu  contes  amb  lletra

lligada, i  sobretot és molt important que capti l’atenció del
nen i que gaudeixi de l’estona de lectura.

P.D. Qui vulgui em pot demanar contes d’aquest tipus que
tenim a la classe .


