
COMPRENSIÓ ORAL. LA LLAVORETA.

Has d’escoltar el conte de «La llavoreta» escrit per  n’Eric Carle i contat per na Margalida Rigo.

Aquí tens l’enllaç.

https://www.youtube.com/watch?v=pGGnCc-zdMU

Ara hauràs de respondre aquestes preguntes per a demostrar que tens bona comprensió oral.

Llegeix  totes les preguntes i torna escoltar el conte per a respondre-les el millor possible.

1. A quina estació de l’any  comença la nostra història?

a) A la primavera        b) A l'estiu    c) A la tardor                 d) A l’hivern

2. A quina estació de l’any acaba la nostra història?

a) A la primavera       b) A l'estiu            c) A la tardor               d) A l’hivern

3. Idò... quant de temps ha passat  a)  Un any     b) Unes hores   c) Uns mesos   d) Tota una vida.

4. Què se’n va dur el vent a terres   llunyanes? .....................................................................

5. Acaba les frases, segons el que li passa a cada llavoreta.

-Una llavoreta puja i puja molt amunt, i els raigs del Sol l’han .............................................................

-Una altra llavoreta que queda a la muntanya va morir a causa de ........................................................

- Què va passar amb una llavoreta en passar per damunt de l’oceà? .......................................................

-Una altra llavor va caure al ................................. i va quedar dormida, fa calor i no pot .......................

-Quin animal es menja una llavor perquè tenia molt fam .............................................................

Una mala ............................ li lleva tota la llum del sol i la pluja i una altra planteta i aquesta mor.

Un altre nin agafa una flor ja florida i li ofereix a la seva .............................................

6. I... arriba la primavera. Escriu dos adjectius que puguin anar bé

El sol Les plantes

Els ocells Els animals
7. Descriu el procés de germinació d’una planta i explica perquè serveix a la planta cada part.

1r li creixen les .............................. davall terra i li serveixen per ...........................................................

2n Comencen a créixer les ................................. i la tija cap i l’aire. Les fulles serveixen 

per ..........................................................................................................................................................

3r Les flors serveixen per .....................................................................................................................

8.Per què ve gent de tot arreu a veure la nostra flor? Assenyala el que no sigui cert.

a) Perquè és una flor especial amiga dels homes.       b) Perquè és molt grossa i preciosa.

c) Perquè és més  alta  que la gent, que els arbres i les cases.          d) Perquè és gegant.

9. Què passa al final de la nostra història. Conta tu el final?

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

I conte contat, conte .................................. i aixeca la mà si t’ha agradat .

https://www.youtube.com/watch?v=pGGnCc-zdMU

