UN REGAL MOLT ESPECIAL
DESPRÉS DE LLEGIR LA LECTURA “UN REGAL MOLT ESPECIAL”,
RESOL AQUESTES ACTIVITATS.
DESPRÉS DE LLEGIR

1
 Marca la resposta correcta:
Per què l’avi té els dits encarcarats?

Perquè té fred.
Perquè és gran i segurament té artrosi.
Perquè ha tret la pols a la guitarra.
Sabem que el iaio no viu amb el nen perquè…

en la lectura surt el dibuix de casa de l’avi.
la casa del Meu és petita.
el Meu s’estranya de trobar-lo davant de casa seva al vespre.
La Rumbeta és una guitarra…

màgica.
petita.
elèctrica.
Com se sent l’avi quan explica al Meu el secret de la Rumbeta?

Confiat.
Sorprès.
Temorós.

2
 Explica quins poders creus que pot tenir la Rumbeta.

3
 Completa:
La música de guitarra és com
M’agradaria tenir poders per
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I ARA... AJUDA EL MEU

Després de viatjar a Londres, ara el Meu torna
a l’aeroport per agafar un altre avió.
Li han donat un paper semblant a aquest:

PARTY AIRLINE

PARTY AIRLINE

TARGETA D’EMBARCAMENT
DATA

NOM DEL PASSATGER

TANCAMENT DE PORTES

15/03/19

21.30

SORTIDA

SORTIDA

HU3301
CLASSE

GIRONA

MEU

NÚMERO DE VOL

TURISTA

GIRONA

SEIENT

8B

PORTA

B25

ARRIBADA

ARRIBADA

MILÀ
DATA / HORA

15/03/19

MILÀ

21.30

PORTA / SEIENT

B25

NOM DEL PASSATGER

8B

NÚMERO DE VOL

MEU

HU3301

LHR 764123981687263

LHR 764123981687263

PARTY AIRLINE

PARTY AIRLINE

 Què és, aquest paper?
 L’aeroport és molt gran. En Meu ha d’anar a buscar la porta on hi ha el seu avió.
Quina és la lletra i el número de la porta?

 En Meu s’està una estona mirant les botigues de l’aeroport.

Però no pot fer tard! Ha d’arribar abans no tanquin les portes del seu avió.
A quina hora tancaran les portes?

 Un cop sigui dins de l’avió, haurà de buscar el seu lloc.
Digues quin seient té assignat:

 En un aeroport hi ha moltes companyies aèries que hi aterren i que surten

cap a tots els racons del món. Les companyies tenen els seus propis avions, que
estan pintats amb el seu nom. Amb quina companyia aèria volarà
en Meu?

Bon viatge, Meu!
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