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DICCIONARI
A dalt a l’esquerra: sobre o carta. A dalt a la dreta: fulla o estrella.
A baix a l’esquerra: orella. A baix a la dreta: porró o setrill.

1

Les paraules que caldria buscar són:
Columna 1: cadira fill buscar germà ocell mag
Columna 2: tenir autobús comprovar viu complicat prendre

3

barba farmàcia
berruga fira
bigoti floristeria
boca fonda
braç fusteria

mariner papallona taula
metge peix telèfon
miner pingüí timbre
modista porc tocadiscos
músic puça tub

4

PUNTUACIÓ
Pot tenir solucions diverses. Una de les possibles és aquesta:

A sobre de la taula de la senyoreta hi ha un regle, unes flors, un gerro, un pot amb llapis, llibres...
Al carrer hi ha un autocar (un autobús), una bicicleta, una moto, un banc, un cotxe, un nen, arbres...

5

Els dies de la setmana són: dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge.
La primavera, l’estiu, la tardor i l’hivern són les quatre estacions de l’any.
Els rossinyols, els pinsans, les caderneres i els passerells són uns ocells que tenen un cant molt

bonic.
Els quatre punts cardinals són: nord, sud, est i oest.

6

Si em promets no dir-ho a ningú, t’explicaré un secret.
Havia arribat el nou capellà. Era un mossèn jove i espavilat.

Tot i els bons propòsits d’ahir, avui m’he llevat més tard del compte.
No eren gaire rics, però no els faltava res.

He agafat la màquina de retratar. Quines fotos tan maques que faré!

7

ACCENTS
balla banya nota carta
casa palla mata grata
moda olla mina avi

8

patí
pati

patí / pati pati

peto
petó / peto petó

peto

cantó
cantó / canto canto

canto

mitja
mitjà / mitja mitja

mitjà

9
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Hi pot haver diverses maneres de pronunciar aquests rodolins segons l'àrea geogràfica . Qui ho
dicti haurà de fer-ho remarcant amb una mica més d'èmfasi les paraules finals. Pot ser molt útil el
magnetòfon.

La solució que aquí es dóna coincideix amb la pronúncia més generalitzada.

lloc/xoc: de debò pols/dolç: de debò nord/port: de debò
son/món: fals nou/tou:fals gol/molt: fals
coix/boix: de debò

com la o de groc         com la o de llop         
tlomslopnómdroncoxcoR

çlod xioctropnosporp
uotxiobloguoncoll

10

Hi pot haver diverses maneres de pronunciar aquestes paraules segons l'àrea geogràfica . Qui ho
dicti haurà de fer-ho repetint diverses vegades cada paraula. Pot ser molt útil el magnetòfon.

La pronúncia més generalitzada és la següent:
Pronunciem com SET:  cel, vers, gel, verd, ferro, arrel, terra, premi.
Pronunciem com PEIX: pell, gest, greix, rei, gens, temps, lleig, anell.

11

A E I O U

obert òxiaèfacsàlatam
(`) plàtan cèntim colònia

tancat cérvol camí avió música
(´) préssec bolígraf campió últim

Duen accent només obert: à
només tancat: í, ú
obert i tancat: è, é, ò, ó

12

O, U
provis - provat
buscaves - busco
enraonis - enraonant
telefonat - telefonen

bufaré - bufi
xutarà - xutes
tornat - tornen

13

botiga Anirem a la botiga...
tortuga La closca de la tortuga...
bufanda Tapa’t amb la bufanda...
botó He perdut un botó i no...
pollastre Menjarem pollastre amb...

butxaca Fica’t el mocador a la butxaca.
xutar Diu que no sap xutar...
color Ho pintarem de color vermell.
jugar Qui vol jugar a...?
mosquit Aquesta nit m’ha picat un mosquit.

14

...tu mateix
Quan jugava amb tu...
No t’ho explicaré pas.
...no t’ho poses?

...té un so...

...ja s’ho pensaria.

...que s’ho van acabar tot.

Ara us diré...
... rosega un os.
Ep! No us agafeu...

16

conill, forquilla, cullera, sofà, ampolla, telèfon, porró, bolets, pollastre, copa, gots/vasos, estovalles.15

maó amo donar ronda coral calor suor suro
poder perdó topar porta bombo bombó coma maco
metro temor soci cosí rosat ostra tocar actor

17
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Sóc una màquina de cosir i em dic
«Cosidora». La meva història no és com la
de qualsevol objecte. He viscut molt.

Recordo bé aquell dia perquè va ser molt impor-
tant per a mi. Era el primer dia que l'amo de la
botiga m'havia posat a l'aparador.

Tots els qui passaven per aquell carrer s'atura-
ven a mirar-me. Era lluent, bonica i nova; ho reco-
nec: feia goig!

Es notava que tenia ganes de treballar. La gent
entrava i demanava el preu. Va venir un senyor i va

explicar que ell era sastre; també unes quantes
modistes.

Una dona grassa i una noia de cabells negres i
arrissats varen dir que em necessitaven. La noia
tenia els ulls rodons (ho recordo com si fos ara). La
dona grassa era la mare. Decidiren comprar-me.

La meva mestressa es deia Ramona i la filla
Emília. Varen instal·lar-me al menjador de casa seva.

La cosidora, de Roser Capdevila

18

botigues botiga
barraca barraques
adreça adreces

corretja corretges
màniga mànigues
granja granges

tortuga tortugues
peça peces
llesca llesques

21

A, E
la faldilla la classe la taronja la pastanaga la mare
el tigre la princesa el poeta l’escarxofa la formiga
la butxaca la plaça el llibre la platja el problema
el dissabte l’ombra la pinça la barca la mosca

19

sabies tenien
deia estaven
pensàvem era
parles donen
entendríeu explicava

22

endevino endevinen
s’aixeca s’aixequen
menjo mengeu
endreça endreces

lloga lloguem
ronco ronques
netegem netegeu
comença comencen

plegues pleguem
barreja barregen

24

Afegeixen -S: dissabte-dissabtes, classe-classes, llibre-llibres, mare-mares
Canvien -A per -ES: princesa-princeses, ombra-ombres, poeta-poetes, escarxofa-

escarxofes, problema-problemes
Canvien -CA per -QUES: barca-barques, mosca-mosques
Canvien -GA per -GUES: pastanaga-pastanagues, formiga-formigues

Canvien -ÇA per -CES: plaça-places, pinça-pinces
Canvien -JA per -GES: taronja-taronges, platja-platges

20

JO TU ELL NOSALTRES VOSALTRES ELLS
llevava tocava

deia
era
explicava

neinet ueírdnetnemevàsnep seibas
nevatse’s selrap

donen

23
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M, N, NY
conversa
canviar, enviar
recanvi

invent, inventor
involuntari
canviar, recanvi

benvolgut, involuntari
convidar
canviar, recanvi

25

TENEN EL GRUP MB TENEN EL GRUP NV

ambulància tamb acé nviar enviar
bomba tamb octero nvidar invent
bomber timb ela nveja inventor
bombolla tombar
desembolicar tombarella

grup MB: 10 mots grup MV: 0 mots
grup NB: 0 mots grup NV: 6 mots

26

acampar
campament
campana

campanar
campaneta
campanya

camperol
càmping
campió

campionat
escampar

TOTAL: 11

29

TACIFINGISLENEDREPONTACIFINGISLENEDREP

enfadar infermer confirmar - firmar enfront - front
enfeinat enfurismar confondre - fondre enfora - fora
infant confessar informació - formació

 - elbixelfniarutifnoc flexible

27

Vull parlar
amb...
em va dir...

es volia casar amb...
Quan em vaig desper-
tar...

no em salven...
amb una gerra
em sembla

amb tres llits
pa amb tomàquet
amb la llebre

28

–Ets de debò? –va preguntar l’Ernest a la
figureta del pessebre que havia descobert
que es movia, mentre l'enfocava amb la

llanterna.
Tot protegint-se de l’enlluernament amb el braç,

l’altre va respondre:
–Sóc cosmonauta, i vinc d’una galàxia de prop

d’aquí. Em vaig despistar i el plat volador ha que-
dat sota l’escriptori del teu pare. No el toquessis
pas!

–Et pescaran –va dir l’Ernest–. El pare no, perquè
sempre té el cap a la feina, però la mare és segur

que et pescarà...
–T’aconsello que m’ajudis a evitar-ho, pel vostre

bé. Em veuria obligat a arrasar el pis.
«Quin milhomes», va pensar l’Ernest. «Amb un

cop de planxa, la mare el podria aplanar com un
full de calendari». Però, per educació, va desviar la
conversa i li va preguntar què menjava.

–Estic servit per sis mesos –va respondre el cos-
monauta.

Explorador celeste a la deriva , de Pere Calders

30

B, V
SMONSNOICCA

caçava alçava fava esclava
tacava tocava lava bava
ficava cridava

31

PASSA ARA PASSAVA ABANS
cava s’acaba rifava
excava t’alaba pegava

avairtavalc
avajaravarbse’s
avalrapavarg

suava

32
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sonen com la  B de SABATA
sonen com la P de PA o com la V de VI

S’escriu B tub robot
club gàbia

tobogan

S’escriu vV ermell cavall
ganivet vàter

33

tovallola, sabó, banyera, bàscula, alfombra, vàter, lavabo...34

fosc bosc conjunt d’arbres
rata bata vestit que...
bala bava saliva...
casar cavar remoure la terra
pou bou mascle de la vaca
pell vell que té molts anys

tallar ballar moure’s seguint la música
rosa roba drap o tela
llapis llavis ...al voltant de la boca
barca barba pèl...
cosa cova forat...
saló sabó ...que serveix per rentar

35

barret
cabell

bigoti
boca/llavi

barba
bufanda

corbata36

G, J, X, IX, TX, IG
tenen relació amb el significat de GEL NO tenen relació ambel significat de GEL

congelador gel nàra gel gelós
congelar gel naveta geli gelosia
gelada gelera gelatina segell

37

DAVANT A, O, U DAVANT E, I

mossegada fregall àguila joguina
COM LA G DE GAT beguda pessigolles botiguera hamburguesa

pijama jove girafa diumenge gener
COM LA G DE GEL dijous ajudant genoll pàgina

penja el.locrod gi rellotge

38

jaqueta geniva genoll joventut
ginesta jardiner girafa germà
gemec julivert javelina jurament
judici joia / jaia gira-sol jornaler

39

jardí
juguessin

màgica

pujar
genolls
vagis

joguines
germans
mengi

desitjos
rellotge

40

platja platges
esponja esponges
mitja mitges

granja granges
corretja corretges
taronja taronges

truja truges41

menjo menges
rajaven ragen
Apugeu apujar

menjar mengi
penjat penjaràs
raja ragi

trepitges trepitjar
pugés pujar

42
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S’atura cada tres o quatre minuts.

Era un lladre, però no ho sabia ningú.

Faig pudor o no en faig?

Una capa de neu ho cobria tot.

Entre tots ho farem tot.

No sé si anar a la platja o a la muntanya.

Va agafar pintura i un pinzell.
Estava content i alegre.
Se’n va a dormir tard i es lleva d’hora.
Al cap d’una hora hi vaig arribar jo.
Una vegada hi havia un rei...
Es va entrebancar i va caure a terra.
Anem al parc. Ens hi quedarem tot el dia.

46

H
Vet aquí que una vegada hi havia un
home que es deia Butxaques, que era tan
pobre que no tenia res per menjar. No

sabia què fer per guanyar-se la vida i va pensar fer-
se metge, perquè, sense suar cap camisa, receptant
quatre aigüetes i quatre herbetes, els metges es
fan rics en quatre dies i tothom els respecta. Es va
disfressar de metge, va agafar un bastó i se’n va
anar pel món a fer de metge.

Va arribar a un hostal i va treure el ventre de
pena. Va menjar a tort i a dret i, a l’hora de pagar,

quan l’hostaler li va demanar els diners, li va con-
testar:

-Que no em coneixeu? Sóc el metge Butxaques,
que tinc taula i llit parat a tots els hostals on vaig
sense haver de pagar res.

L’hostaler tenia una filla que feia molts anys
que estava malalta; tenia un ventre com un timbal i
cap metge no li entenia el mal. En Butxaques, fent
el paperot, se la va mirar i va dir que...

El metge Butxaques, de Joan Amades

43

El lladre ha reconegut el teu cavall, com
ho has fet tu. Però jo no us he portat a
l’estable per veure qui de vosaltres reco-

neixia el cavall, sinó per veure si el cavall us reconei-
xia a vosaltres. Quan tu t’hi has acostat, ha girat el
cap i ha estirat el coll cap a  tu; però quan s’hi ha
acostat el lladre, ha aixecat una pota i ha tirat les
orelles enrere. Així he reconegut jo que tu eres el
seu amo de debò.

Un jutge just, de Lleó Tolstoi

Un ocellet va picar els bocins de galeta que la
tia Ada havia deixat a l’ampit de la finestra. Les
altres velletes de la residència d’avis es van queixar:

-Ja ho veus! Què hi has guanyat, Ada? S’ha ati-
pat i ha fugit!  Exactament igual que els nostres
fills, que han marxat vés a saber on, i, de nosaltres
que els hem criat, ja no se’n recorden més.

La tia Ada, de Gianni Rodari

45

hospital ahir tothom adhesiu
oreneta herba total adormir-se
or helicòpter hivern home
hort eliminar invent egoista
agrair eriçó habitació prohibir

44

Z,   S,  SS,   C,   Ç

endreçar començar
Davant A, O, U cançó calçots

vençut traçut

natació ocell
Davant E, I gràcies vacances

ceba

çallçilefaluarap ed lanif A
març dolç

48

...un llaç negre... ...tan maca! la plaça del poble.

...en un llac. ...amb una maça. ...mercat a la plaça.
Porta un llaç... Aquella maça era... una placa penjada...

47
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braç
cent

cine
llaç
ocell
traçut

llança
balances
calçotets
dolçor

príncep
avançar
descalç
força

llençol
vençut
enciam
començar

bicicleta
adreça

49

Les balances de la fruiteria...
Va xutar amb molta força...
...amb unes pinces.
...tres o quatre peces de la bicicleta.
...la teva adreça?

És un gos de raça.
Les dues places es comuniquen...
...té algunes puces.
...una llança en una mà...

51

assecar carbassa
préssec secret
assassí síl·laba

dissabte terrassa
tassa altar

pallasso assolellat
mussol solter

fòssil silenci

52

abraçada
caçador
plaça
balança

calçotets
març
descalç

50

TENEN S TENEN SS

diSSet diSSabte
DESPRÉS DE VOCAL de preSSa caSSola

paSSeig peSSigar
paSSar

DESPRÉS DE penSar jerSei
CONSONANT canSat perSona

capSa salSa

53

...ja havia fet el pessebre...

...però no ens hem cansat gaire.

...es va quedar sense frens...

...però no mossega mai.
Es va posar a pensar fins que...

...era massa petita...era massa gros;...

...però potser d’aquí a una estona...

... germans s’assemblen...que són bessons.
Ha vingut una persona...

54

T D,  C G,  P B
Caldrà llegir amb claredat els mots, de forma que no hi hagi dubte de si acaben o no amb so de T.
Pot ser útil l'ús del magnetòfon.

ACABEN COM LA T DE GELAT ACABEN EN ALTRES SONS

paret barret bolet elefant alt important
ACABEN EN LA constipat brut concert accident moment malalt

LLETRA T crit robot plat vent davant content
minut nit

ACABEN EN LA fred d’acord
LLETRA D tard verd

55
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tnelavtlalamtseoteuqsid
tnoftnagegtructirc

tlastalegtubme

dnubagavdrevderf
ràpid sord

covard

56

net quiet gegant trist
simpàtic blanc petit fort
calent dret fresc bonic
barat malalt valent brut
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