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Una primera biblioteca d’activitats sobre 
els conceptes bàsics perquè aprenguin tot jugant.


    

Inclou 
adhesius


    

Inclou 
adhesius

Inclou 
adhesius



    


   

Inclou 
adhesius


    

Inclou 
adhesius

9 788498 258141

coberta JOGUINES CAT-ESP cs5.5.indd   2-3 15/07/13   13:23



ANGELS NAVARROÀ'

Il·lustracions de Laura Prim

EL MEU PRIMER LLIBRE DE

JOGUINES



Encercla les dues nines que són idèntiques. Fixa-t’hi bé!
N’hi ha que s’assemblen molt.



Relaciona cada joguina amb la inicial del seu nom.

T C

N

PA

O



Fixa’t en aquestes baldufes. Totes tenen la seva parella 
excepte dues. Saps quines són?



Observa amb atenció les joguines d’aquests prestatges i intenta 
recordar-te’n bé. Després, passa a la pàgina següent.



Ara enganxa els adhesius de cada joguina al mateix prestatge 
que ocupava en la pàgina anterior. No tornis a mirar-les!



El cotxe val 7 punts, la pilota 2, el conill 1, la baldufa 5, els daus 8, 
les bitlles 3, la nina 6 i la corda de saltar 4. Suma les joguines de 

cada fila i escriu-ne el resultat.
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