
n, na, ne, ni, no, nu

no, neu, nou, ou,

una nina, 

un nen, una nena, un

nan.
Sé llegir

Un nen i una

nena,

una nina i un

nino,

un ou i un niu,

Nn
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un nan i una nou

Anna, Nin i Non.
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 l, la, le, li,

lo, lu.

ala, oli, lila,

la nau, la neu, 

la nena,el nan, el

nen, el nino, l'ala,

l'oli, l'ona. Anna,

Laia, Nin i Non.

Sé llegir

L'ou al niu.

L'Anna a la neu.

Ll
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El nen i la nena a

la nau.
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t,  ta,  te,  
ti,  to,  tu.

la taula, la nata, la

nit, la tele, la

nota, la tila, el

ninot, el tió.

Sé llegir

La tele té una antena.

En Teo té tinta.

Tt
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La Tania, la Tina i

l'Antón tenen  tota  

la nata.
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p, pa, pi, po,

pe,pu, 

pala, pilota, peu,

petit, pop, plou, pa,

pila,

Pau, Pepeta, Pep, pi,

pinta.

Sé llegir

En Pau té una pila i

una pilota.

La Pepeta pinta un pop

petit. 

Pp
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En Pep i en Pau no

tenen pa.

Un nen petit, una nena

petita.

La Lola pentina la

nina. 

En Pau té un peu

petit.Un nan al pi.
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s,  sa,  se,  si,  so,
sal, sol, sis,

set, son,ós,

suau, 
anís, nus, nas, tos,
estel, pas, pols, pis,
sala, sot, sopa.

Sé llegir
Són les sis. En Teo i

la Sònia no tenen son.

En Teo té un ós suau.

La Sònia té un estel i

salta. En pau té son.

La Lali té tos. Té tos
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a la nit. En Nin i en

Non tenen sopa.

La sopa no té sal. La

sopa és sosa.

La sala és neta.
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tassa, passa,
pesseta,
óssos, tossut,
nassos,
assalt, ossa,
 pissarra,
classe.

Sé llegir
En Pau té sis

pessetes. És un noi

tossut. 

Té un pastís. La Neus

salta i en Pep

s'asseu. Un nen té una

ss

s'as
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pansa. La Tània sopa

sopa. La Lola té una

tassa i és til · la.

Una nena passa pel

pont. Els óssos són

suaus. 

La Sònia salta un sot.

En Teo posa els

pastissos a la taula.

m, ma, mo, mi,

mu, me, mal,  

Mm
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massa, mona, mà, mil,
animal, moto, menta,
mel, miau, molí, poma,
malalt, maleta, somni,
mapa, maó, manta, pam,
Manel.

Sé llegir

En Misi miola molt.

En Nin té mal al

nas.

En Manel està

malalt, té tos.

La Tina té una

moto.
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El nen té una poma

a la mà.
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d, da, do, du,

di, de, 
dau,  dit, didal, dona,
dos, dia, mida, diu,
deu, dent, dimoni,
dama, diadema, dolent,
diana, data,
dina,moneda, dentista,
dansa, damunt, moda

Sé llegir
En Daniel i la Delia
dinen.
La Neus demana dues
pessetes.
En Pau té mal a la
dent.
La mama el du al
dentista.

Dd
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En Teo té un didal
al dit.
Posa deu daus damunt
la taula.
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bata, bota,

bossa, sabata, 

autobús, blau, bol,

bala, poble, bassa,

bola, bassal, banda,

boli, bo, doble,

bleda, sabó, Alba,

bèstia, bessó, bena,

dubte, tub, Blas,

Boni, botó.
Sé llegir

Bb
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En Blas té una bata

sense botons.

El boli blau no té

tinta.

L'Alba i en Boni són

bessons.

És l'autobús del neu

poble.

v, ve, vi, vo,

va, vu, avi,

àvia, via, vas,

vestit, núvol, avió,
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viu, violí, vint, vi,

volant, vent, vela,

neva, ve, nova, vena,

vespa, vida, vol,

volta, violeta, vuit,

blava, meva.
Sé llegir

Els avis de la Vanessa
viuen en un poble molt
petit. 
La Vanessa els visita
tot sovint. 
En el poble s'ho passa
molt bé.

- 19 -



Si neva patina, si
plou salta pels
bassals.
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ra, re, ro, ru,

ri, ar, ir, or,

er, ur, rata,

ratolí, reina,

riu, ram, raïm,
mar, or, pera, armari,
mira, sirena, artista,
ros, mare, roda,
número, duro, rodona,
diari, dorm, tren,
tres, trena, sostre,
mestra.

Sé llegir

Rr
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El rei Ramon va al
riu.
La sirena del riu té
una trena.
El rei s'enamora de
la sirena.
El rei li dóna un
ram de roses.
La sirena serà la
reina. 

- 22 -



torre, sorra,

erra, terra,

serra, torró,
sarró, arròs, arrel,
arribar, barra,
darrera, errada,
marró, parra,
terrible, terrat,
barret, pissarra,
borra, samarreta,
porró, borrador.

Sé llegir
En Ramon surt al

terrat.

rr
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La mestra borra la

pissarra.

La Rosa porta

samarreta marró.

El torró de Nadal és

molt bo.

La barra de pa és

tova.
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ca, que, qui, co, cu

coca, cucú,

camió, cuina,

cua, conte,
caramel, col,
cuc,carta, roca, racó,
canta, cadira, escola,
maca, autocar.

sac, sec, suc, ànec,

cuc, coc-coc

classe, clínica, clic,

clau, cresta, cromo,

escriu.
Sé llegir
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En Marc escriu una

carta a la Marta.

La Marta està molt

contenta.
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bicicleta,

cirera, cérvol,

cèntims,

ambulància, cinta,
balances, cel, enciam,
cinc, circ.

Sé llegir
Els reis han portat  a

la Mercè una 

bicicleta de dues

rodes, unes 

balances pel

supermercat i una 

cice
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ambulància.

Ah! i també cinc

contes molt bonics.
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ca, que, qui,
co, cu

tomàquet, paquet,
raqueta, mosquit,
quilo, esquirol, que,
quiosc, quinqué, aquí,
truqui, Quim, Quique,
Raquel, maquineta.

Sé llegir
En Quim va a comprar
al mercat.
- Què vols Quim?
- Un quilo de
tomàquets i un paquet
de sal.
- Què més vols?

Gugu
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- Una bossa de
caramels.
- Ai, Quim! amb tants
caramels et 

cauran totes les
dents!
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ga, go, gu

gat, gos, goma,

gàbia, tortuga,

gas,
gol, regal, got,
beguda, gran, tigre,
gripau, gros, grua,
regle, globus, iglú,
galeta, cargol.

Sé llegir
- Quin regal tan
gran!
- És una gàbia?
- Potser és un
gos...
- No, un gos és
massa gros.
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- I si és un gat
... 
- No, no, un gat no
és.
- Em penso que serà
una tortuga.
- No, no, no
l'endevines.
- Oh! És un tigre
de drap!
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germà, gerra, gel,

pagès, gegant,

gerani,
gerro, diumenge,
gener, gimnàs, gepa,
general, geni,
ginebra, gelat,
gira-sol, gitano,
geperut, gespa, gira.

Sé llegir
Avui en Sergi, en

Gerard i la Gemma van

a casa dels avis. Els

avis viuen en una casa

gige
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de pagès. La veïna i

la seva germana els

porten una gerra

d'aigua.

És diumenge i mengen

un gelat. 

També veuran els

gegants. 
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guineu,

àguila,

guisat,

guitarra,

figuera, guia,

figuera,

guerra,
tortugues, Guillem,
juguem, amigues,
pigues, pastanagues.

Sé llegir

gue gui
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Guillem, juguem a

l'oca o juguem a

guerres?

No, jo a guerres no

jugo.

I si juguem a

amagar-nos?

Si, si, qui para?

Ja paro jo, però poca

estona.

Ens amaguem aquí?
Un, dos, tres, Guillem
pares!
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jo, joc, jardí,
jove, granja,
juliol, pluja,
taronja, jaqueta,
pijama, jutge,  
jota,

julivert,Judit,  
menjador, neteja,
Jordi, Joan, Josep,
Japó, penjador.

Sé llegir
En Jordi i la Judit
són al jardí.
El pare els  crida:

- A dinar que el
menjar és a la taula
- Ja jugareu
després!

Jj
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En Jordi i la Judit
entren al menjador.
Mengen un bon plat de
sopes. També mengen
carn amb suc. Per
postres una taronja. 
Després netejaran la
taula.
A la tarda en Joan
juga amb en Jordi i la
Judit. Imaginen que
són al Japó.
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canya, pinya,
nyam!, pinyons,
lluny, pany,
espardenya,
llenya, muntanya,

castanya, aranya,
senyor, senyora,
banyes, puny, banyera.

Sé llegir
Avui anirem molt

lluny.

Anirem a buscar pinyes

de les que tenen

pinyons. També

buscarem castanyes.

ny
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- Ajuda'm a fer caure
les pinyes amb la
canya!
- Mira, a la muntanya
un senyor amb un cabàs
ple de castanyes!
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lluna, llum,
conill, olla,
llamp, llana,
llis, cavall,
llit, cabell,
colla, rosella,

llavor, ull, treball,
aquell, lleó,
forquilla, tovallola,
lloro, palla,
papallona, gallina,
llavis, faldilla,
fulla, llapis.

Sé llegir
La Lluïsa recull una

gerra de llet.
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Ella viu al camp lluny

del soroll.

A la seva granja té

conills i gallines.

El seu cavall té el

coll llarg. La gallina

ha tingut una colla 

de pollets i el lloro

els mira content.
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zebra, zoològic,

esmorzar,

pinzell, onze,

colze, dotze,

zero, quinze,

trapezi,
senzill, zona, zulú,
zodíac, dotzena,
benzina.

Sé llegir
Endevina endevineta
...

1 Porta un vestit
ratllat 

Zz
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i en el zoo l'han
tancat. Què és?

2 Fa zzzz si vola
pel cel, 

i és ella qui fa
la mel.

- Ui, que senzill.
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xocolata, xiulet,

bruixa, peix,

xemeneia,

guix, xilofon, panxa,
peixera, planxa,
maduixa, xampany,
ganxo, dutxa, taxi,
fitxa, fletxa.

Sé llegir
En Xuti és un mico
molt simpàtic.
Sap tocar el saxofon,
el xilofon i també el
xiulet.

X
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El seu amo és un
taxista que li deixa
tocar el clàxon.
En Xuti té molts amics
que sempre el saluden
quan el veuen passar
amb la seva bicicleta.
A en Xuti li agraden
molt els plàtans i la
xocolata.
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ca, que, qui, co, cu

quatre, quadre,

quart, quadra,

quadern,
quadrat, quaranta,
quantes, qualsevol,
quantitat.

Sé llegir
En Quim compra una
barra de quart, un
paquet de caramels i
un quilo de tomàquets.

Quan anava pel carrer
ha vist un sac amb
quatre quadres a dins.

gua
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En Quim troba un amic
que té
cinquanta - quatre,
cromos i li'n dóna
quatre per ell.

En Quim es posa molt
content.
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col · legi,

pel · lícula,

síl · laba,

il · luminat,
col · lecció,
intel · ligent,
col · locar,
cal · ligrafia,
col · laboració,
pol · lució, novel · la,
instal · lació,
cal · ligrama,
paral · leles.

Sé llegir
En Sergi i en Carles
van al col · legi. 

l l.
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Quan surtin aniran a
veure una bona
pel · lícula.
Avui en el col · legi
faran cal · ligrafia.
Després aprendran a
fer cal · ligrames.
Al cinema veuran la
pel · lícula de dibuixos
animats i després
berenaran.
En Sergi i en Carles
fan col · lecció de
cromos de cotxes.
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ça - ço - çu

plaça, cançó,

caça, caçador,

força,

forçut, llaç, braç,
peça,calçotets,
llança.

Sé llegir
Ahir la tieta de la

Berta va tenir un nen.
Avui la Berta i els
seus pares aniran a
veure'l.
- Anem Berta.
A la pastisseria de la
plaça comprarem
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bombons per a la
tieta. 
Ens faran un paquet

amb un llaç.

La tieta té el nen als

braços.

La Berta li canta una

cançó.
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hora, hort,
hola!,
habitació,
herba, hospital,
home, hipopòtam,
hotel,

helicòpter, història,
hivern, humit,  
holandesa, horari,
horitzó, horòscop,
Hèctor, horrible,
humorista, hàmster.

Sé llegir
Hi havia una vegada un
nan que vivia en un
hort molt petit. Vivia

Hh
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a sota d'un bolet que
tapaven unes herbes.
Però aquell hort era
un lloc molt humit per
viure i a l'hivern es
refredava molt.
I un bon dia el nan va
decidir que ja era
hora de canviar de
casa. Va agafar el seu
farcell i va caminar
cap a l'horitzó. 
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