
1  Completa aquest text amb les paraules següents:

prenen    Sempre    imprudents    comprar

El pare no volia -me 

una bicicleta.  deia que els nens  

són molt  i que volen fer acrobàcies  

i fan malbé les bicicletes i  mal.

El petit Nicolas, Sempé/Goscinny. Editorial la Galera.

2  Relaciona cada paraula amb el seu significat:

  Fer-se mal.

   Persona que no té en compte  

el perill.

   Salt, equilibri o exercici perillós 

sobre una corda fluixa, una bicicleta, 

un cavall, etc.

3  Explica què fas quan vas amb bicicleta:
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imprudent 

acrobàcia 

prendre mal 



4  Escriu el nom del que representa cada una de les 
fotografies següents:

5  Resol aquests mots encreuats:

1  Soroll fort que se sent després d’un llamp.
2   Vehicle per a anar per la neu que, en lloc de rodes,  

té patins o esquís.
3   Menjar de forma allargada o rodona i de color groc,  

fet amb un ou o més d’un.
4   Nas llarg i flexible de l’elefant. 
5   Manera que tenen els mags d’enganyar o de fer veure  

que una cosa sembli real.
6   Dos més un.
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1   El pare no volia comprar-me una bicicleta. 
Sempre deia que els nens són molt 
imprudents i que volen fer acrobàcies i fan 
malbé les bicicletes i prenen mal.

2   imprudent: Persona que no té en compte  
el perill.

acrobàcia: Salt, equilibri o exercici perillós 
sobre una corda fluixa, una bicicleta,  
un cavall, etc.

prendre mal: Fer-se mal.

3   Resposta oberta.

4   tractor – tren – prat

5   1.  Soroll fort que se sent després d’un llamp: 
tro.

2.  Vehicle per a anar per la neu que, en lloc 
de rodes, té patins o esquís: trineu.

3.  Menjar de forma allargada o rodona i de 
color groc, fet amb un ou o més d’un: 
truita.

4.  Nas llarg i flexible de l’elefant: trompa.

5.  Manera que tenen els mags d’enganyar 
o de fer veure que una cosa sembli real: 
truc.

6. Dos més un: tres.

SOLUCIONS 




