Bosc, poble, verd, fresc, tardor, faig, part, fulla, herba,
bestiar, gana, conills, mestressa, calor, vespre, assecar,
olor, guerra.

Als faigs els cauen les fulles a la tardor
L’AGOST
Al poble, normalment, l’estiu era prou fresc per
mantenir verds els prats i boscos del voltant.
DILLUNS:

Aquell agost, en canvi, va fer tanta secada que els
faigs ja perdien alguna fulla, com si hagués arribat la tardor.

DIMARTS:

El paisatge, polsós, tenia un verd cansat, i les
herbes dels marges s’assecaven.
DIMECRES:

- Ja ho diu la dita: “Per l’agost, el bestiar de llana es
mor de gana” –deia la Pepeta.
DIJOUS:

Però als conills, també els hauria faltat menjar,
sort del pinso que els donava la mestressa!
DIVENDRES:

Continuació lectura “L’agost”

Als vespres, jugaven a tocar i parar amb més delit que mai,
tota la colla, i encara d’altres que s’hi afegien: com que feia
tanta calor durant el dia, tothom aprofitava aquelles hores
de fresca: els grans treien cadires al carrer i xerraven amb
els veïns.
-S’hi val per tot el poble! –va dir aquell dia la Nit, esverada.
I com si allò fos un crit de guerra, la colla va fugir del Joan
que parava.
Alguna mare rondinava inútilment: - No aneu gaire lluny!
S’escampaven pertot: carrer de dalt, carrer de baix, la
plaça, el camí dels horts... De tants dies que no havia
plogut, l’herba seca dels marges, en aquella hora, feia olor
de palla.

Arbre, castanyer, jugar, bosc, clau, branca, porta, pany, endevinalla, buscar,
gegant, fulles, branquillons, rumiar, grossa, senzill.

Els castanyers poden ser arbres mil·lenaris

DINS D’UN CASTANYER
DILLUNS: Una vegada en Pau, jugant, jugant, es va perdre al mig del bosc.
Ell prou que va buscar el camí de tornar a casa, però no el va saber trobar
enlloc.

DIMARTS: I vet aquí que, mentre el buscava, va veure una clau d’or penjada
amb un fil de la branca d’un castanyer.

DIMECRES: La clau no era ni grossa ni petita. Era de mida normal.
Ai, caram! - es va dir en Pau - Què hi deu fer aquí, aquesta clau?

DIJOUS: En Pau agafa la clau i s’adona, amb gran sorpresa, que a la soca del
castanyer també hi havia una porta d’or.

DIVENDRES: En Pau fica la clau al pany, li va fer una volta, dues voltes... i
s’obre la portella de la soca de l’arbre.
- Oh! - Fa en Pau - Què hi fas, tu, aquí dins?

CONTINUACIÓ LECTURA: “A DINS D’UN CASTANYER”

- I tu, què hi fas, aquí fora?
- Jo m’he perdut i no trobo el camí de tornar a casa.
- Doncs a mi em van tancar aquí i no en podré sortir fins que algú em traurà.
- Jo et trauré de dins d’aquest castanyer.
- Doncs jo et duré a casa teva.
- Au, salta, que jo t’ajudo.
- No és pas tan senzill! Només podré sortir d’aquí si tu saps dir-me la
resposta d’aquesta endevinalla:

Orelles ben llargues,
el pèl estufat,
la cua ben curta i el nas tot mullat.

En Pau, rumia que rumiaràs, de moment no hi cau. De sobte crida:
- Ets tu mateix! Ja pots sortir.
- Au, vinga, salta!

Cavall, cua, arlequí, micròfon, pista, intel·ligent,
blanc, crinera,
avançar, impaciència, acolorir, blau, verd, silenci, lletres, remolí,
ordenar, llegir, públic.

Els cavalls són animals molt intel·ligents

CUA DE CAVALL
DILLUNS: L'Arlequí era a la pista amb el micròfon en una mà: - Molta atenció,
estimat públic. Ara presentarem el número final: " Cua de cavall". - Una cosa mai
vista i feta pel cavall més intel·ligent del món...

DIMARTS: Va aparèixer un cavall jove, de color blanc i de crinera llarga.
Avançava sense impaciència. Els tres focus centrals es van acolorir de blau i de
verd.

DIMECRES: La música resseguia els moviments dels cercles blaus i verds que es
passejaven per damunt del llom del cavall, que ara no es movia.

DIJOUS: L'Arlequí va continuar: - Per tal que el nostre bonic cavall pugui actuar
demanem molt de silenci. Llavors, l'Arlequí i uns ajudants van buidar sacs i sacs
de lletres a un costat de la pista.

DIVENDRES: El cavall va moure la cua com un remolí damunt les lletres i les va
ordenar de tal manera que el públic va poder llegir:

Arrossegar, escandalós, decidir, pressa, pàl·lida, ressò, llegenda,
plorar, aventura, pujar, baixar, riure, por, fosca, claror,
impressionant, foscor, lluna.

La lluna il·lumina la foscor de la nit

L’AVENTURA
DILLUNS: L’Alba camina decidida, mig arrossegant la Nit, però el
cor li fa un patrip-patrap escandalós. S’encén un llum, a la casa.
DIMARTS: - De pressa; Que no ens vegin –recomana en Joan. En
Marc el segueix fidelment.
DIMECRES: L’Anna Maria no ho veu gaire clar, però camina sense
dir res. I ja hi són: Roca de Pena, dreta enmig de la fosca, pàl·lida
de claror de lluna encara és més impressionant.
DIJOUS: Amb el cor encongit, parlen en veu baixa, amb por de
despertar el ressò de la seva veu. - La llegenda diu que a una
banda de roca se sentia plorar i, a l’altra, riure.
DIVENDRES: Doncs, ens dividirem. Els nois, aquí, i les noies, a
l’altra banda. Escoltarem. A veure qui gosa plorar o riure –diu en
Joan.

Doble, terra, bessó, assemblar-se, personatge, semblança,
destacar,
maquillar-se, pentinar-se, vestir-se, cèlebre, actriu,
polític, perfecte, caràcter, imaginar-se, divertir-se, probable.

Els germans bessons poden ser idèntics

TENIM UN DOBLE A LA TERRA?
DILLUNS: Un doble és algú que s’assembla enormement a un
altre. La gent els confon i es pregunta qui és qui.

DIMARTS: Algunes persones són el doble d’un personatge cèlebre
i fan tot de coses per destacar més la seva semblança.

DIMECRES: Es maquillen, es vesteixen i es pentinen com el polític,
l’actriu o el cantant al qual s’assemblen.

DIJOUS: Els dobles perfectes són els bessons de veritat. Però no
tenen gairebé mai el mateix caràcter.

DIVENDRES: Si els coneixes una mica, veuràs de seguida que
són diferents: cadascú té la seva personalitat, les seves idees, els
seus somnis.

CONTINUACIÓ LECTURA: “TENIM UN DOBLE A LA TERRA?”

De tant en tant ens imaginem algú que podria ser el nostre doble
perfecte, com el nostre reflex en un mirall: la mateixa cara, el
mateix cos, el mateix caràcter... N’hi ha que pensen que això és
divertit; altres en canvi s’estimen més sentir-se únics.

Segur que entre totes les persones de la Terra n’hi més d’una que
s’assembla a tu, sense ser exactament el teu doble. Probablement
també hi ha persones diferents de tu físicament però que pensen,
viuen i reaccionen una mica com tu. Ara bé, sempre hi ha
diferències. Per als que et coneixen i t’estimen, seràs sempre tu
mateix. Ets únic!

Gall, casament, barranc, embrutar, vestit, ovella, malva, apagar,
demanar, aigua, netejar, vestit.

EL GALL SEBASTIÀ

DILLUNS: Una vegada el gall Sebastià anava al casament del rei Sobirà.
Pel camí va caure a un barranc i es va embrutar el vestit.
DIMARTS: Aleshores va dir a la malva que hi havia prop del camí:
- Malva, neteja el vestit del gall Sebastià que ha d’anar al casament del
rei Sobirà. Però la malva no ho va voler fer.
DIMECRES: Aleshores el gall es va trobar una ovella i li va dir:
- Ovella, menja’t la malva, que no ha volgut netejar el vestit del Gall
Sebastià que va al casament del rei Sobirà. Però l’ovella tampoc va voler
fer el que li deia.
DIJOUS: Més endavant, el gall es va trobar un gos i li va dir:
- Gos, mata l’ovella, que no s’ha volgut menjar la malva, que no ha
volgut netejar el vestit del gall Sebastià, que va al casament del rei
Sobirà. Però el gos no li va fer cas i el pobre gall va haver de continuar el
seu camí amb el vestit brut.
DIVENDRES: Aleshores es va trobar un bastó i li va dir:
- Bastó, pega al gos, que no ha volgut matar l’ovella, que no s’ha volgut
menjar la malva, que no ha volgut netejar el vestit del gall Sebastià, que
ha d’anar al casament del rei Sobirà - però el bastó tampoc li va fer cas.

CONTINUACIÓ LECTURA : “ EL GALL SEBASTIÀ”

Més endavant el gall es va trobar el foc i li va dir:
- Foc, crema el bastó, que no ha volgut pegar al gos, que no ha volgut
matar l’ovella, que no ha volgut menjar-se la malva, que no ha volgut
netejar el vestit del gall Sebastià, que ha d’anar al casament del rei
Sobirà.

Però el foc va fer el sord i no li va fer cas.

Finalment es va trobar l’aigua i li va demanar que apagués el foc, que no
l’havia volgut ajudar, però l’aigua simplement va caure a sobre del gall i
li va netejar el vestit.

I així va ser com finalment el gall va poder anar ben net al casament del
rei Sobirà.

Granota, banyar-se, saltar, rierol, llac, nedar, esvalotar, soroll,
eixordar, companya, patacada, salt.

LES GRANOTES

DILLUNS: Dues granotes saltaven; anaven a un llac a banyar-se. A mig camí
van trobar un rierol.
- Aquest rierol segur que va a parar al llac, entrem-hi i anem-hi nedant! – va
proposar una d’elles.

DIMARTS: - No, no, que aquest rierol va molt esvalotat! –va dir l’altra.
- Doncs tu continua saltant, que jo hi aniré nedant!

DIMECRES: Una granota saltava i l’altra nedava; anaven a un llac a banyarse. De sobte, un soroll molt fort va eixordar-les.

DIJOUS: - És el rierol que es tira de cap al llac fent una cascada –els va dir
un ocell que passava volant.
- Corre, surt de l’aigua! –va dir a la seva companya, la granota que saltava.

DIVENDRES: - Glu,glu, glu! –va fer la que nedava mentre el rierol se
l’emportava.
Dues granotes anaven al llac a banyar-se. Una hi va entrar d’un salt i l’altra
d’una patacada.

Pardal, assedegat, rajar, aigua, eixut, fresc, muntanya,
nevar, jugar, glaçar, baixar.

LA FONT SECA

DILLUNS: Un pardal assedegat demana a una font:
- Dóna’m una mica d’aigua fresca, si us plau!
- Prou que te’n daria, però estic seca! El riu que em fa
rajar no m’ha vingut a visitar –li respon la font.

DIMARTS: El pardal va a veure el riu, però el riu està ben eixut.
- La muntanya no m’ha donat neu per fer aigua –li
explica el riu.

DIMECRES: El pardal puja a la muntanya, però la muntanya no està
nevada.
- Els núvols no m’han portat ni neu ni aigua –li diu la
Muntanya.

DIJOUS: El pardal vola fins els núvols. Els núvols juguen a pilota
amb una bola d’aigua glaçada.
- Però, què feu? –crida el pardal -, no veieu que és tard i
vol ploure?

DIVENDRES: - Ai que, jugant, jugant, ens hem distret! diuen els
núvols, i llancen la bola glaçada sobre la muntanya. I
la muntanya s’omple de neu, la neu es fon i omple el
riu, el riu baixa ple d’aigua i la font raja.

Pelicà, peix, sobrevolar, peixet, pescar, bec, empassar,
ensenyar, nedar, bossa, escates, algues, volar, passejar.

EL PELICÀ

DILLUNS: Un pelicà sobrevolava el mar per dinar. Va veure un
peixet i el va pescar amb el bec. El peixet, abans que
l’ocell se l’empassés, va cridar:
- No te’m mengis, si us plau!
- I per què no? Tinc gana, jo! –li va dir el pelicà.

DIMARTS: Deixa’m anar i t’ensenyaré a nedar! –li va dir el peix.
El pelicà va pensar que si sabés nedar podria pescar
els peixos més grossos, que neden pel fons, i va dir al
peix:
- D’acord! Iel va deixar anar.

DIMECRES: I el peix li va ensenyar a omplir d’aire la bossa del seu
bec, a fer servir les plomes com si fossin escates i a
bellugar les ales com si fossin aletes aquàtiques.

DIJOUS: El pelicà es va trobar com un peix al fons del mar i es va
tornar vegetarià: nedava entremig dels peixos i només
menjava algues.

DIVENDRES: I, de tant en tant, posava el peixet dintre el seu bec
amb una mica d’aigua i el treia a passejar, volant,
volant.

Cranc, cau, sal, gras, riu, voler, viure, lloc, gras.

EL CRANC DE MAR I EL CRANC DE RIU
DILLUNS: Un cranc de mar

que no vol sal,
va cap a un riu
a fer el seu cau.
DIMARTS: Li diu a un cranc

que viu al riu
que si al seu cau
li pot fer un lloc.
DIMECRES: El cranc de riu

diu que és molt gras
i que al seu cau
no li vol pas.
DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

Hivern, vestir, glaç, boira, nit, neu, flors, pintar,
color, fred, abric, esternut, refredat.

L’HIVERN
DILLUNS: Ja arriba l’hivern!
Tot ell va vestit
de neu i de glaç,
de boira i de nit.
DIMARTS: Asseca les flors
I el fred fa venir:
el nas m’ha pintat
de color de vi.
DIMECRES: Jo em poso l’abric
i vaig ben tapat:
no vull esternuts,
no vull refredats.
DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

Ogre, gana, esmorzar, dinar, berenar, sopar,
torrada, bou, banyes, meló, tauró, panxa.

L’OGRE
DILLUNS:- Quina gana que tinc! Doncs esmorza!
DIMARTS: - Per esmorzar he menjat cent
torrades. Doncs dina!
DIMECRES: - Per dinar he menjat un bou amb
banyes. Doncs berena!
DIJOUS: LECTURA DILLUNS + LECTURA DIMARTS

DIVENDRES: LECTURA DILLUNS +LECTURA DIMARTS +LECTURA DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: L’OGRE

- Per berenar he menjat cent
melons. Doncs sopa!
- Per sopar he menjat dos taurons.
- I encara tens gana?
- Sí, perquè sóc l’ogre de la Panxa grossa
que menja i menja i mai no s’omple.

Molsa, ratolí, caramel, roda, gorra, jugar, dormir,
nit, carrer, casa, gateta, Ruf.

DILLUNS: La Molsa és una gateta petita i en Ruf un
ratolí petit.
DIMARTS: La Molsa no havia vist mai un ratolí i en
Ruf no havia vist una gateta.
DIMECRES: Tots dos tenen ganes de jugar. Són molt
amics i corren pel carrer.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

Peix, espina, carn, os, fruita, pinyol, arbre, panxa,
branca, orelles, empassar, créixer, menjar.

PEIX, CARN I FRUITA
DILLUNS: El peix té espina, la carn té os i la fruita
té pinyol.
DIMARTS: El gat es menja l’espina, el gos es menja
l’os, i jo m’he empassat un pinyol.
DIMECRES: Ai, que em creixerà un arbre a la
panxa i per les orelles em sortiran les
branques!
DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+DIMARTS + DIMECRES

Sabates, puntetes, alt, gegant, talons, soroll, dormir,
sabatetes, sabatons.

PUNTETES I TALONS
DILLUNS: Posa’t de puntetes
si vols ser més alt.
Posa’t de puntetes
si vols ser un gegant.
DIMARTS: Camina de talons
per no fer soroll.
Camina de talons,
que tothom dorm.
DIMECRES: Trinco, trinco de puntetes,
no us mulleu les sabatetes.
Trinco, trinco de talons,
no us mulleu els sabatons.
DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+DIMARTS + DIMECRES

Fusta, ahir, guineu, ase, créixer, orelles, nas,
balena, empassar, grill, fada, endevinalla.
QUI SÓC?
DILLUNS: Ahir era de fusta, avui sóc com tu. Una
guineu i un gat em van enganyar.
DIMARTS: Em van créixer orelles d’ase i deia
“iaaaa”! Una balena se’m va empassar.
DIMECRES: Un grill i una fada em van ajudar. Si no
endevines qui sóc... et creixerà el nas!

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

Fred, pluja, neu, nas, gra, menjar, estiu, hivern,
aliment, boirines, veïnes.

Ui, quin fred que fa!
DILLUNS: Per Sant Andreu, pluja, neu o fred molt
greu i per Sant Tomàs, neu fins al nas.
DIMARTS: Qui a l’hivern sembra gra,
a l’estiu bé menjarà.
DIMECRES: El foc a l’hivern és mig aliment.
A l’hivern boirines i neu per veïnes.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

Xocolata, xop, xocar, xai, xarop, xeringa, xiular,
ximpanzé, xinxeta, xicot, xerrar, xoriço, xutar.

M’agrada molt la xocolata
DILLUNS: M’agrada xerrar amb els amics i menjar
xocolata. És tan bona!
DIMARTS: M’ha agafat mal de panxa i el metge
m’ha donat un xarop. És tan dolent!
DIMECRES: El metge m’ha dit que en lloc de xocolata
havia de menjar un entrepà de xoriço.
DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

Sol, lluna, amics, despertar-se, llit, adormir-se,
claror, dia, nit, desvetllar-se, passejar, clarejar,
núvols, petons.

EL SOL

I

LA LLUNA

DILLUNS: El sol i la lluna són dos bons amics,
però si un es desperta, l’altre es fica al llit.
DIMARTS: Si mireu el cel just quan surt el sol,
veureu com la lluna gairebé s’adorm.
DIMECRES: Però quan la claror del dia ja es fon,
la lluna es desvetlla i el sol ja té son.
DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “EL SOL I LA LLUNA”
La lluna voldria de dia rondar
i el sol amb la lluna sortir a passejar.
Van quedar de veure’s al dia dos cops,
quan l’alba clareja i quan es fa fosc.
S’expliquen històries i es canten cançons,
darrere d’un núvol es fan dos petons.

Cocodril, gana, menjar, gros, riu, carnívor, beure, queixal,
estrebada, arrencar, dents, estirar, panxa.

Els cocodrils són animals carnívors
EL COCODRIL GANUT

DILLUNS: Un cocodril petit en va fer una de grossa:
com que tenia molta gana es va esperar dins del riu que
vingués algú a beure.

DIMARTS: Quan va arribar un bou, el cocodril li va clavar queixalada a
la pota.

DIMECRES: Però el bou d’una estrebada va estirar la pota i li va
arrencar totes les dents.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “EL COCODRIL GANUT”

El pobre cocodril va provar d’encolar-se bastonets ben
esmolats a les genives. Però res.

Va provar d’enganxar-se pedretes punxegudes, però res.

Va esperar dies i dies amb la panxa ben buida.

I un bon dia es va mirar a l’aigua i va veure que totes les dents
li havien tornat a créixer! Quina sort, - per fi podré tornar a
menjar, va dir!

Follet, castanyes, blau, germans, blava, bosc, enfurismat,
asseure’s, pedra, branca, ocell, descobrir.

Els follets blaus són màgics

EL FOLLET BLAU
DILUNS: Dos germans, una nena i un nen, van anar al bosc a
collir castanyes.

DIMARTS: Però vet aquí, que en van trobar una de blava!

DIMECRES: La van obrir i en va sortir un follet enfurismat.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “ EL FOLLET BLAU”

El follet es va asseure en una pedra i la pedra es va tornar
blava.

Després es va enfilar a la branca d’un arbre i també és va
tornar blau.

Tot el que tocava es tornava blau!

Un ocell que volava per allí va descobrir el follet i se’l va endur
enlaire, llavors, els nens van mirar amunt i van veure el cel tot
blau.

I ha quedat blau per sempre!

Gegant, ballar, vila, plorar, vestir,

llunyà, geganta, feliç, senyora,

mànigues, vilatans, anomenar.

El gegant del pi balla pel camí

EL GEGANT DEL PI
DILLUNS: En una vila llunyana hi havia un gegant que plorava i deia:

DIMARTS: - Vull ballar amb una geganta! Però de gegantes, en aquella
vila no n’hi havia.

DIMECRES: Els vilatans, per fer feliç el seu gegant, van vestir de
senyora un pi molt alt.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “EL GEGANT DEL PI”
El gegant va agafar les dues branques que hi havia dins les mànigues i
va començar el ball.
Els vilatans picaven de mans i el gegant reia de valent.
La faldilla del pi voleiava amunt i avall.
I des d’aquell dia, cada dia que el gegant volia ballar, anava a buscar el
seu pi.
Per això, els vilatans el van anomenar el gegant del pi i des de llavors
es coneix amb aquest nom.

Mosquit, lleó, acostar-se, equivocar-se, força, fort, lluitar, trompeta,
picar, galta, urpa, teranyina, aranya, atrapat, xuclar, destrossar.

El lleó i el mosquit són animals

EL MOSQUIT I EL LLEÓ
DILLUNS: Un mosquit es va acostar a un lleó i li va dir:
- Segur que et penses que ets més fort que jo, oi? Doncs
t’equivoques!

DIMARTS: Quina classe de força tens tu? T’has de gratar amb els
unglots i has de rosegar amb les dents. Jo sóc més fort que
tu. Va lluitem!

DIMECRES: I fent sonar la seva trompeta, el mosquit va començar a
picar el nas i les galtes pelades del lleó.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “ EL LLEÓ I EL RATOLÍ”

El lleó es va posar a lluitar amb les potes i les urpes i es va esgarrapar
la cara fins que es va fer sang, finalment es va quedar rendit.

Tocant la trompeta amb alegria el mosquit va marxar volant. Però no
havia passat gaire estona quan va quedar atrapat en una teranyina,
amb l’aranya que li anava xuclant la sang.

“He arribat a dominar el lleó, l’animal més fort de tots”, va pensar el
mosquit. “Apa que si ara em destrossa una simple aranya...”

Pescador, pagès, poble, gavina, amiga, vendre, peix, sopar,
àpat, ocell, refilar, cantar, hort, bestiar.

El pescador i el pagès expliquen coses

EL PESCADOR I EL PAGÈS
DILLUNS: Un pescador parla del seu poble:
Les gavines criden per dir-nos que són les nostres
amigues.

DIMARTS: És de nit quan ens fem a la mar, i el sol ens torna a la
costa per vendre el peix que hem pescat.

DIMECRES: A la tarda teixim les xarxes asseguts a la platja, i a taula
mai falta un peix fresc per fer un bon àpat.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “ EL PESCADOR I EL PAGÈS”

Un pagès parla del seu poble:

El soroll del riu i dels salts d'aigua entra a totes les cases.
Molts ocells que refilen ens fan companyia.

El cant del gall ens desperta per anar a treballar al camp i a
pasturar els ramats.

Al capvespre encenem el foc i mai falten a taula carn tendra i
verdures de l'hort.

Ànecs, capbussó, aigua, por, plat, menjar, picar, dormir,
paller, mirar, nedar, bonic.

ELS MEUS ÀNECS
DILLUNS: Mireu els meus ànecs,
fan un capbussó,
el cap dins de l’aigua,
no tenen cap por.

DIMARTS:

Mireu els meus ànecs,
mengen en el plat.
Piquen amb les potes,
fan un bon xip-xap.

DIMECRES:

Mireu els meus ànecs,
dormen al paller.
El cap sota l’ala,
noi que s’hi està bé!

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

Tortuga, ballarina, closca, amiga, sargantana, ensenyar,
compàs, feixuc, sardana, lliçó, progressar, saltiró, panxa.

LA TORTUGA BALLARINA

DILLUNS:

Fa bon dia,
la tortuga prou faria ballaruga,
més, la closca tan feixuga
no li deixa marcar el pas.

DIMARTS:

Una amiga sargantana,
sí que balla la sardana,
i la pobre li demana
d’ensenyar-li’n el compàs.

DIMECRES:

És inútil la lliçó,
no progressa poc ni gaire;
un difícil saltiró
l’ha deixada panxa enlaire.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

Llet, lletera, càntir, lleuger, mercat, vendre, diners, pollets, porc,
vaca, pollastre, vedell, comprar, saltar, entrebancar.

LA LLETERA

DILLUNS: Hi havia una vegada una noia que portava un càntir
de llet.

DIMARTS: A pas lleuger anava al mercat a vendre la llet.
Mentre caminava pensava què faria amb els diners:

DIMECRES: Compraré molts ous i en sortiran pollets. Quan
seran grossos i siguin pollastres, me’ls vendré.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS+ DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA : “ LA LLETERA”

Amb els diners que em donin em podré comprar un porc.
L’engreixaré i quan sigui ben gros el vendré i em compraré un
vedell.

Li donaré molt de menjar i quan sigui gros i doni llet ja tindré
dues vaques. Tindré molta llet, que podré vendre i amb els
diners que em donin podré comprar,...

I tan contenta es va posar que va començar a fer saltirons però
es va entrebancar i va caure i se li va vessar el càntir ple de llet
que portava.

I adéu pollets! Adéu porc! Adéu vaca!

Bicicleta, excursionista, muntanya, ocells, caçador, animaló,
dissabte, excursió, passejar, agradar, escoltar, cantar.

A la Sandra li agrada anar amb
bicicleta

LA SANDRA I EL SEU PARE
DILLUNS: La Sandra i el seu pare són uns bons excursionistes. Els
agrada molt passejar per la muntanya.

DIMARTS: Mentre caminen, sempre escolten com canten els ocells i no
els agrada que els caçadors cacin animalons.

DIMECRES: Aquest dissabte la Sandra i el seu pare aniran d'excursió
amb bicicleta. Sortiran a les onze del matí i tornaran a les
cinc de la tarda. Segur que s'ho passaran d'allò més bé!

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

Esquirol, animal, simpàtic, ull, negre, petit, morret, ensumar, orella,
soroll, cua, llarga, menjar, ungla, arbre, forat, hivern.

L’ESQUIROL
DILLUNS: L’esquirol és un animal simpàtic, d’ulls negres i vius.

DIMARTS: Té un cap petit amb un morret que tot ho ensuma.

DIMECRES: Les orelles dretes estan alerta a qualsevol soroll.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “ L’ESQUIROL”
L’esquirol té una cua molt llarga i peluda que li serveix d’abric a l’hivern
i li fa ombra a l’estiu.
Té quatre potes amb les urpes esmolades que li serveixen per enfilarse als arbres on viu.
Aprofita els forats dels troncs per fer-s’hi la casa, passar-hi l’hivern i
guardar-hi el menjar.
S’alimenta de pinyons, avellanes, nous, aglans i bolets.

granota, passejar, rauca, fressa, còdols, pollancre, riera, riu,
aire, esquena, humitat, drac, tronc, llenguatge, gripau, nedar.

Les granotes rauquen quan es fa de nit

EN JORDI I LES GRANOTES
DILLUNS: En Jordi era un noi a qui li agradava passejar pel camp.
Cada dia sortia a fer un volt.

DIMARTS: Un dia, en fer-se fosc, se’n va anar cap a una riera on
els pollancres, amb les fulles al vent, feien fressa.

DIMECRES: Es respirava un aire humit i els còdols lluents feien
pensar en l’esquena d’un drac. Just el lloc on vivien
les granotes.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “EN JORDI I LES GRANOTES”
En Jordi es va asseure sobre un tronc d’arbre i es va posar a
escoltar les granotes.
Diríeu que les granotes només parlen el llenguatge de les
granotes...
Unes diuen: Gggrruueecc!
I les altres: Uuurrraaa!
Les més grosses fan: Ffffttt! (xiulet)
I fins i tot alguna vegada se sent: Eeee!
Llavors, va tancar els ulls per entendre-les millor, va escoltar
encara les granotes i va descobrir que ja no estaven parlant el
llenguatge de les granotes.
- Dimoni! Parlen el llenguatge de la gent.
Hi havia una granota que deia: “on ets, on ets?”. I una altra que li
responia: “sóc aquí, sóc aquí”. I una altra demanava: “on, on?”. I un
vell gripau que deia: “al fang, al fang”.
I un vell avi gripau que gairebé cantava: “aixeca’l, aixeca’l”. I una
granota que deia: “No puc, no puc, no puc”. I el cap de la tribu amb
els seus ulls grossos i verds, va treure el cap de l’aigua i va dir:
“Boooo!”.
I totes les granotes van saltar dins de l’aigua i se’n van anar nedant
mentre cantaven...Catxac! catxac! catxac! catxac!.

Castell, gelat, plaça, Bolonya, xemeneia, teulada, mobles, parets,
portes, fruita, lluny, confitada, llepada.

Els castells són edificacions molt grosses

EL CASTELL DE GELAT
DILLUNS: Una vegada a Bolonya, van fer un castell de gelat just al
mig de la plaça major.
DIMARTS: Els nens venien de ben lluny per poder fer-hi una
llepadeta. La teulada era de nata, el fum de les
xemeneies de sucre filat, les xemeneies de fruita
confitada.
DIMECRES: I tota la resta era de gelat: les portes de gelat, les
parets de gelat, els mobles de gelat.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “UN CASTELL DE GELAT”

Un nen petitíssim es va aferrar a una taula i li va llepar les potes
d’una en una, fins que la taula li va caure a sobre amb tot el
parament de plats, i els plats eren de gelat de xocolata, que és el
més bo.
En un moment donat, un municipal es va adonar que una finestra
es fonia. Els vidres eren de gelat de maduixa, i es desfeien en
regalims rosats.
- De pressa! –Va cridar el guàrdia -, més de pressa!
I vinga, tots a llepar de pressa i corrent, per no deixar perdre ni una
gota d’aquella obra d’art.
- Una butaca! –Implorava una velleta, que no se’n sortia de fer-se
camí entre aquella gentada. Una butaca per una pobra vella! Qui
me la porta? De braços, si pot ser!
Un bomber generós va córrer a dur-li una butaca de gelat de crema
d’avellana, i la pobre velleta, ben feliç, va començar a llepar-la
justament pels braços.
Aquella va ser una gran diada, i per ordre dels metges ningú va
tenir mal de panxa.
Encara avui, quan els nens demanen un altre gelat, els pares
sospiren:
- Oh, i tant! Tu en voldries un castell sencer, com el de Bolonya!

Picotejar, gall, gallina, guineu, arbre, sacsejar, cresta, branca, aturar, amable,
enfilar-se, ensarronar, espantar, insistir, potes fermes, gruixut, ignorant,
desaparèixer, torbar-se.

El gall tenia por de la guineu

EL GALL I LA GUINEU
DILLUNS: Vet aquí que una vegada hi havia un gall que picotejava al peu
d’un arbre, tot buscant cucs o algun gra de blat de moro.

DIMARTS: A cada cop de bec que donava, la cresta se li sacsejava com una
bandera vermella. Tot d’una va veure que s’acostava una guineu.

DIMECRES: Li va faltar temps, amb volades curtes però seguides, d’enfilar-se
a la branca més alta de l’arbre.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “EL GALL I LA GUINEU”

La guineu es va aturar al peu de l’arbre i li va dir, tan amablement com va
saber:
- Bon dia, germà gall! Com és que t’has enfilat tan de pressa en veure’m
arribar? No deus pas tenir por de mi?
- Sí, que en tinc, i molta! - li va dir el gall.
- Quines coses de dir, valga’m el cel! ¿Que no ho saps, que s’ha dictat una
nova llei, segons la qual tots els animals som germans i ens hem d’estimar i
respectar els uns als altres? Au, baixa sense por, i anirem a fer un tomb.
- Ni parlar-ne! - va dir el gall, sense moure’s d’on era. Prou que et conec! Ets
molt viva, però no m’ensarronaràs pas.
La guineu encara volia insistir, però en aquell moment va veure un gos mastí,
de potes fermes i gruixudes, que s’acostava a bon pas pel camí i sense
torbar-se gaire va emprendre la fugida.
- ¿Per què te’n vas? - li va dir el gall, de dalt de l’arbre estant. No cal que
tinguis por del gos, que tots els animals hem de ser germans segons la nova
llei.
- És que aquest gos mastí és tan ignorant com tu, i potser encara no ho sap,
que han dictat aquesta nova llei - li va dir la guineu mentre desapareixia
entre els arbres del bosc.

Ratolí, lleó, petit, cau, fosc, claror, lluna, atrapar, urpes, necessitar, rugir,
terrible, presoner, caçador, trampa, sortir, corda, malles, rosegar, estirar-se.

El ratolí es menjava la trampa del lleó

EL LLEÓ I EL RATOLÍ
DILLUNS: Una vegada hi havia un ratolí petitó que vivia en un cau tot fosc.
Cada nit sortia a donar un volt a la claror de la lluna.

DIMARTS: Una nit, quan sortia del cau, un lleó gros el va atrapar amb les
urpes. Quan se l’anava a menjar, el ratolí li va demanar:

DIMECRES: - Si us plau senyor lleó! Deixeu-me anar, no us arribaré ni a la
punta de la dent ! El lleó el va deixar anar.
- Apa! - li va dir - Vés-te’n a jugar.

DIJOUS= DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES = DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “EL LLEÓ I EL RATOLÍ”

- Moltes gràcies, senyor lleó. Si mai em necessiteu, crideu-me.
- No em facis riure, petit! Au, vés a jugar.
Tot content, el ratolí va girar cua. De cop i volta, va sentir uns rugits terribles
i es va aturar espantat.
- Si sembla la veu del senyor lleó!
Va tornar enrere corrents. Quan va arribar, va trobar el pobre lleó presoner
dins una xarxa molt gruixuda.
- No tingueu por, senyor lleó - Va cridar el ratolí en veure’l -, jo us ajudaré!
- Tu? Ets massa menut. Val més que te’n vagis.
Però el ratolí no va fer cas i va començar a rosegar una corda de les malles.
Rosega que rosegaràs, ara una malla ara l’altra, les va anar segant.
- Correu, senyor lleó!, proveu de sortir ara - li va dir el ratolí - que ja sento
els caçadors!
El lleó, estirant-se a poc a poc, va sortir.
- Moltes gràcies ratolinet; si no arriba a ser per tu els caçadors m’haurien
mort.
- Jo també seria mort si vos no m’haguéssiu deixat anar. I ara correm,
marxem que els caçadors ja són aquí!
I aquella nit, a la claror de la lluna, van sortir-hi els dos amics, el lleó i el
ratolí.

Zig-zag, ratlla, fondre, dibuixar, ràpidament, tro, força, tronar, xops, ànecs, córrer,
genoll, enfangat, compadir-se’n, espavilar-se, pessigar, desorientat, pessic,
arracades.

Després dels llampecs vénen els trons

EN MARC I LA NIT
DILLUNS: Una ratlla vermella en zig-zag, es va dibuixar i es va fondre ràpidament
al cel. –Ara sentirem ràpidament el tro –va dir en Joan -.

DIMARTS: Això passa perquè la llum ens arriba més ràpidament que el so. Ho
diu el mestre.

DIMECRES: No feia gaire que hi eren, i plovia i tronava encara amb més força,
quan van veure dos xicotets, xops com uns ànecs, que corrien
dificultosament, enfangats fins als genolls. L’Alba se’n va compadir:
- Crida’ls.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “ EN MARC I LA NIT”

Però el noi va arrufar el nas. –Són de ciutat. Que s’espavilin –va dir. Però un
pessic de l’Alba el va decidir a cridar-los.

Els noiets, desorientats, ni els sentien. Però a la fi se’n van adonar, i hi van córrer.
Els van fer lloc sense dir res. Semblaven espantats i tot.

- Ens hem ben mullat. La mare ens farà uns crits...!

L’Alba i en Joan van somriure. No sabien què dir. Mai no s’havien dit res. Es van
girar sorpresos, això sí, perquè el nen que havia parlat tenia veu de nena. I ho
era: duia arracades, ulleres i uns cabells molt curts i negres. I es deia Nit!

- I jo em dic Marc. Sóc el seu germà.

Oreneta, niu, meravella, treball, edificar, adossar, paret, pallissa,
quadra, pluja, arrecerar, fang, argila, saliva, guarnir, pluja.

EL NIU DE L’ORENETA

DILLUNS: El niu de l’oreneta és una meravella de treball i enginy. L’edifica
sempre adossat a la paret en una pallissa, sota un balcó, a la quadra
dels animals,...

DIMARTS: L’edifica per tot arreu (com més animat és el lloc, millor); però sempre
de manera que estigui a cobert de la pluja i en un lloc arrecerat del
vent.

DIMECRES: El niu de l’oreneta està fet de fang, millor si pot ser d’argila.
L’oreneta l’agafa amb el bec, la pasta amb la saliva, va guarnint les
parets,...

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “ EL NIU D’ORENETA”

Va fent una mena d’olla perfecta com no la faria cap terrisser. Per aguantar-lo, hi
posa uns quants tronquets i palletes; i quan té la cassola feta, a dins la farceix de
tiges finíssimes, de pèls d’animals i borrissol de ploma.

Si fa bon temps, amb vuit dies una parella d’orenetes en té prou per deixar el niu
llest i acabat. Generalment, les orenetes fan servir un mateix niu una colla d’anys.

Cada parella sap ben bé on deixa la seva casa, i quan torna, el primer que fa és
veure com segueix el niu, i , si hi ha hagut algun desperfecte o s’ha fet malbé
d’alguna banda, de seguida hi posen remei i el deixen com si fos nou.

Viatger, davant, país, butxaca, maquineta, penja-robes, estalviar, diners,
fotografia, caricatura, guerra, canó, trompeta, desfer, ensenyar.

EL PAÍS AMB EL “DES” AL DAVANT

DILLUNS: En Joanet Rodamon era un gran viatger. Viatja que viatjaràs, va
anar al país amb el “des” al davant.
- Però quina mena de país és aquest? - va preguntar a un home que
prenia la fresca sota un arbre.

DIMARTS: L’home es va treure de la butxaca una maquineta i la hi va
ensenyar.
- Veu això?
- Sí, es clar, és una maquineta.
- Ja l’ha espifiada. Això és una “desmaquineta”, és a dir, una
maquineta amb el “des” al davant. Serveix per fer créixer els llapis
quan s’han gastat, i a les escoles és molt útil.

DIMECRES: - Magnífic - Va dir en Joanet -. I què més?
També tenim el “despenja-robes”.
- Deu voler dir el penja-robes.
- El penja-robes serveix de ben poca cosa , si no teniu abrics per
penjar-hi. Aquí no cal penjar res, tot està penjat.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS
DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “ EL PAÍS AMB EL “DES” AL DAVANT”.

Al qui li cal un abric, se n’hi va i el despenja. A qui necessita uns pantalons,
no li fa falta comprar-los: passa davant del “despenja-robes” i els despenja.
Així ens estalvien molts diners.

- Una veritable meravella. I què més?

- També tenim la màquina de “desfotografiar”, que en comptes de fer
fotografies fa caricatures. Així riem més.

- També tenim el “descanó” que serveix per desfer les guerres. Fins un nen el
pot fer servir. Si hi ha guerra, toquem la “destrompeta”, disparem el
“descanó” i ja tenim la guerra desfeta.

- Quina meravella, el país amb el “des” al davant!

Ratolí, camp, ciutat, conèixer, viure, explicar, mobles, rosegar,
formatge, pernil, botella, lliure, aire, grills, estranyar, insecte,
empaitar, jugar, prats.

EL RATOLÍ DE CAMP I EL RATOLÍ DE CIUTAT

DILLUNS: Un dia, un ratolí que vivia al camp va conèixer un ratolí de ciutat, i
es van explicar la vida que feien.

DIMARTS: El ratolí de ciutat parlava de la casa on vivia, dels mobles de fusta
bona per rosegar i també dels formatges, dels pernils i de les
botelles d’oli que hi havia al rebost.

DIMECRES: El ratolí de camp, en canvi, parlava de la seva vida a l’aire lliure,
de la frescor de la nit i del cant dels grills.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUACIÓ LECTURA: “ EL RATOLÍ DE CAMP I EL RATOLÍ DE CIUTAT”

- Grills? Serveixen per a menjar? - deia el ratolí de ciutat tot estranyat.

- Naturalment. Però a mi m’agrada més escoltar el seu cant - responia el
ratolí de camp.

Tantes coses li va dir i tantes d’altres li va explicar de la vida del camp, que el
ratolí de ciutat va tenir ganes d’anar-hi. Per això, quan el seu amic el va
convidar a passar uns dies amb ell, de seguida va dir que sí.

El viatge va ser molt divertit. Els dos amics corrien pels prats i jugaven a fet i
amagar. De tant en tant empaitaven algun insecte i s’ho passaven molt bé
entre l’herba alta i verda.

S’ho van passar tan bé, que el ratolí de ciutat va decidir quedar-se a viure al
camp amb el seu amic, i encara que no hi havia mobles de fusta tan bona ni
formatges tan deliciosos, s’hi estava d’allò més tranquil!

Talp, forat, eruga, cuquet, suculent, escola, caramel, motxilla, bossa,
taronja, remenar, pinyons, grapat, verd, vermell.

EL TALP MARTÍ

DILLUNS: El talp Martí viu sota terra. Tot el dia fa forats per veure si
troba algun cuquet gustós o alguna eruga suculenta.
Un dia, tot fent un forat es va trobar dins d’una escola.

DIMARTS: Remenant dins la motxilla d’un nen, va trobar una bossa de
caramels i se la va endur cap a casa.
Es va menjar un caramel groc, un de taronja, un de verd i un
de vermell.

DIMECRES: Després va pensar que el pobre nen devia estar trist
perquè li havien agafat els caramels.
Va tornar un altre dia a l’escola i va deixar dins la motxilla
del nen un bon grapat de pinyons.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

Vestit, emperador, agradar, estafador, especial, teixir, meravellós, totxo,
veure, cobrar, diners, ministre, càrrec, guardes, acompanyar, despullar.

EL VESTIT NOU DE L’EMPERADOR

DILLUNS: Una vegada hi havia un rei a qui agradaven molt els vestits nous.
Uns estafadors van fer-li creure que podien teixir una tela meravellosa i fina,
que tindria, a més, una cosa especial: els qui eren molt totxos i no sabien fer
la seva feina no la podrien veure.

DIMARTS: Després de molt de temps de fer veure que treballaven amb seda,
cotó, llana i fils d’or, i d’haver cobrat molts diners, el rei va enviar el primer
ministre per veure com era el teixit i la roba meravellosa.

DIMECRES: El primer ministre no va veure res, però va dir que era magnífica,
perquè tenia por que si deia que no havia vist res el tindrien per totxo i el
traurien del càrrec. Això va passar amb tots els qui anaven a visitar els
estafadors, fins i tot amb el mateix rei.

DIJOUS: DILLUNS + DIMARTS

DIVENDRES: DILLUNS + DIMARTS + DIMECRES

CONTINUCAIÓ LECTURA: “ EL VESTIT NOU DE L’EMPERADOR”

Va arribar el dia que el rei s’havia de posar el vestit per anar a una processó
per tota la ciutat. Els estafadors van fer veure que el vestien amb tota cura i
el rei va sortir despullat pel carrer acompanyat dels seus guardes. Tothom
anava dient:
- Quin vestit tan bonic! Perquè tenien por que els prenguessin per totxos i
inútils, fins que una nena va exclamar:
- Però, si va despullat!
Aleshores la gent va començar a cridar:
- Va despullat! No porta res! Va amb samarreta i calçotets!
El rei va adonar-se que l’havien enganyat i va marxar corrent cap al seu
palau. Va tenir tanta vergonya, no solament perquè els seus vilatans l’havien
vist despullat, sinó també perquè l’havien enganyat, que va tardar molt de
temps a tornar a sortir del seu palau.

