
Hola! soc en Coronis, 
et vull presentar els 
meus amics amb qui
podràs jugar!

El meu 
nom és A-6

G-2!

Soc en B-4

D-1

C-3 és el 
meu nom!

Jo em dic E-5



1
Ajuda l’A-6 
a sortir del
laberint!



2
Pinta i retalla 
els virus. Guarda’ls 
perquè després farem 
un joc amb ells!



En G-2 i en B-4 
s’han perdut, els pots 
trobar i pintar?

? ?

3



Busca les 7 diferències
entre el D-1 i l’E-5.4



Busca per tota la casa
els virus que has pintat
i retallat abans!
Enganxa’ls on toca.

5

G-2

A-6
B-4

C-3

D-1
E-5



Uneix els nostres 
amics amb els seus 
ulls i boca!

6



Dibuixa el teu propi
virus i no oblidis
posar-li nom!

Nom:

7



Retalla i després
pots fer el 
trencaclosques!

8



Els nostres amics
tenen moltes preguntes
per a tu, els les 
contestes?

9

4 coses que vegis 
per la finestra!

4 aliments vegetals
que vegis a la nevera.

4 noms d’amics de
la classe!

4 coses que vegis
sobre el teu escriptori.

4 peces de roba
del teu armari.

4 coses de color
vermell que vegis 
a casa!



Busca un dau,
retalla les fitxes
 i a jugar!

10

1

2

3

4

5 6

11 12

10

9

8

7

13

14

15

16

17 18

23

22

21

20

19

Inici

Fes una
ganyota

Fes una
ganyota

Tot el joc
amb la 

llengua fora

Torna a
començar!

Digues
10 animals

Cap a la 
casella 15!

3 coses que
comencin 
amb la 
lletra C

3 coses que
comencin 
amb la 
lletra A

Torna a
tirar

Torna a
tirar

Torna a
tirar

Cap a la 
casella 10!

Cap a la 
casella 18!

Canta una
cançó!

2 torns
sense tirar

2 torns
sense tirar

Digues
10 colors

Final



Cada dia pots
omplir la casella
amb un sí o un no!

11

Dia 1

He llegit? He fet 
esport? He jugat?He ajudat 

a casa?
He fet una
manualitat?

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

Dia 9

Dia 10



Juguem a les
endevinalles? Els
nostres amics 
t’ajudaran!

Fa soroll quan 
vola i és ella qui 
ens fa la mel.

12

No és bou i porta
banyes.
No és paraigua
i surt quan plou.

Em passo la vida
teixint i amb la
tela caço mosques
i mosquits.

No soc peix i dins
l’aigua sempre estic 
cantant, estic contenta 
així que arriba la nit.

Porto la casa a sobre 
i camino poc a poc, 
passo l’hivern dormint
 a sota un roc.

Soc tot orelles i bon 
corredor. La meva 
casa és el bosc i el 
camp d’algun senyor.



Espero que hagis
passat una bona 
estona amb nosaltres!

Fins aviat!

Fins la 
pròxima!

Adeu!

M’ha agradat
molt jugar 
amb tu!

Bye!

Adiós!


