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A. Un animalet petit que té vuit potes. 

B. L’animal més gran del planeta. 

C. És un animal que viu al riu i caça els animals que beuen aigua tranquil·lament. 

D. Un elefant amb les orelles tant grans que sap volar. 

E. Un tipus de pasta molt llarga i prima. 

F. Allà on anem a comprar el pa. 

G. El contrari de petit. 

H. Què diem per saludar? 

I. Un animal que sembla un llangardaix però és més gran. 

J. Ho fem quan anem a Gavina i ho estem fent ara mateix. 

K. Un animal que guarda les seves cries a la butxaca. 

L. El rei de la selva. 

M. Tots en tenim un a la panxa. 

N. Serveix per respirar i per olorar. 

O. Serveix per escoltar. 

P. És una fruita amb la pell molt suau. 

Q. Els pengem a les parets per decorar la casa. 

R. Un animal molt petit que als gats els encanta.  

S. Si volem escoltar, hem de fer _____ 

T. L’animal més vell de tot el planeta.  

U. Tots en tenim dos a la cara. 

V. Un instrument que sembla una guitarra petita. 

W. Un esport semblant al handbol que es juga a la piscina.  

X. Un menjar molt dolç i que als nens i nenes els encanta. 

Y. – 

Z. Un lloc on hi ha molts animals a la ciutat. 
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A. Què sent el monstre de colors quan està de color rosa? 

B. Una persona que fa moltes bromes és una ________. 

C. A l’estiu fa molta _________. 

D. Un cub que té números i serveix per jugar a la oca. 

E. Quan s’acaba l’escola comença l’______. 

F. Increïble, genial, f______. 

G. El mico més gran del planeta. 

H. Un avió petit que vola amunt i avall amb una hèlix. 

I. Els nens i nenes de Gavina són molt _______. 

J. Ens el posem a sobre la samarreta si tenim fred. 

K. Un animal que sembla un peluix i s’enganxa als arbres. 

L. Quan es fa de nit surt la ______. 

M. Un insecte petit de color vermell i negre. 

N. Quan no estic tranquil, estic ______. 

O. Un cuc pelut i de color verd.  

P. És rodona i serveix per jugar. 

Q. El número entre el tres i el cinc. 

R. La família d’animals de les serps, els llangardaixos i les tortugues. 

S. N’hi ha molta a la platja! 

T. L’estació de l’any en què mengem castanyes i panellets. 

U. La Terra és un planeta de tots els que hi ha a l’_______. 

V. A l’hivern fa molt de fred i _____. 

W. Un alcohol d’alta graduació típic escocès. 

X. Una xuxe que es mastega i es poden fer bombolles. 

Y. - 

Z. Un animal que viu a Àfrica i té ratlles negres i blanques. 
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A. Una persona que t’estima i juga amb tu. 

B. El color del mar. 

C.  Quan fem ioga, estem en _______. 

D. Una roba que serveix per jugar a ser un personatge. 

E. Ho tenim dins la panxa i serveix per digerir el menjar. 

F. Ens cuiden i ens estimen, són la nostra _______. 

G. Una cosa que s’infla i se’n va volant. 

H. Creix per tot arreu i és de color verd. 

I. Un país molt llunyà, on es menja curri. 

J. En demanem moltes pels reis i pel nostre aniversari. 

K. Un menjar d’origen àrab que va enrotllat amb pa de pita. 

L. Serveix per notar el gust de les coses que mengem. 

M. Ens cura quan estem malalts. 

N. Les hem de seguir perquè no hi hagin problemes. 

O. Un grup molt gran d’instruments que toquen junts. 

P. Un instrument molt gran amb moltes tecles. 

Q. El número que està fet amb un 1 i un 5.  

R. El contrari de sumar. 

S. El lloc on viuen els orangutans. 

T. Un animal que és molt ferotge i té ratlles. 

U. Un animal que no existeix i que sembla un cavall amb una banya al front. 

V. El color de la sang. 

W. Arrel verda japonesa a partir de la qual es fa una salsa molt picant per acompanyar el sushi. 

X. Algunes cases ho tenen i treuen fum. 

Y. - 

Z. No existeixen i els agrada molt menjar cervells d’humans. 
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A. Una salsa molt típica catalana que mengem amb la botifarra. 

B. Una dona màgica que fa pocions i malifetes. 

C. El blau, el vermell, el verd, el groc... són_________. 

D. Un gat blau i famós que surt a la tele.  

E. Un ésser vingut d’un altre planeta. 

F. Un fruit sec molt deliciós, que és de color verd quan li treus la closca.  

G. És l’animal més alt de tot el planeta Terra.  

H. Una planta enfiladissa que s’enganxa a les parets de les cases. 

I. Un tros de terra enmig del mar, a vegades és l’escenari de grans aventures de pirates. 

J. El contrari de vell. 

K. És la muntanya més alta d’Àfrica.  

L. Ho expulsen els volcans. 

M. És dolça i deliciosa i la mengem amb les torrades. 

N. En formem part i l’hem de cuidar i respectar. 

O. Un dels cinc sentits que tenim les persones: ens permet notar les olors. 

P. Quan sentim que estem en perill tenim _____. 

Q. És un tipus de dent que sovint dona problemes i hem d’anar al dentista. 

R. Ho fan els gats, quan estan molt a gust i contents. 

S. És un petit rèptil que pot deixar anar la cua per fugir dels depredadors. 

T. Qui té un amic, té un _______. 

U. Un so que fan els gossos i llops per comunicar-se a llarga distància. 

V. Un material transparent i molt delicat, si no vigiles es pot trencar! 

W. - 

X. Una roba molt moderna i que s’utilitza per fer esport. 

Y. - 

Z. Si no tenim cap poma, tenim _______ pomes.  

 

 

 


