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1.   Observa:

ELS  VEHICLES

 L’AEROPORT  L’HELICÒPTER  L’AVIÓ

UN COTXE UN CAMIÓ UNA MOTO

UN AUTOBÚS LA GASOLINERA L’AUTOPISTA

L’ESTACIÓ EL TREN LA BICICLETA

EL VAIXELL EL PORT LA BARCA
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2.   Escriu el nom dels tres vehicles que circulen per l’autopista:

    -  ………………………..   -  ……………………….. -  ………………………..

3.   Completa:

moto-autobús-camió-bicicleta

− El ………………………….  transporta caixes de llet.

− L’ ………………………….  pot transportar moltes persones.

− La  ………………………….   té dues rodes i motor.

− La  ………………………….   no té motor.

− La  ………………………….  es mou quan la persona que hi puja

pedala.

4. Classifica:

UN (masculí) UNA (femení)

moto - autobús - camió -  bicicleta

moto - autobús - cotxe - bicicleta - autopista -  estació - port

helicòpter - avió  - vaixell - barca -  tren - camió – aeroport - gasolinera
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5.   Observa i copia el nom de cadascuna de les parts de la bicicleta:

LA BICICLETA

1. el fre 2. el manillar 3. el pneumàtic 4. el seient       5. la roda

6. els radis 7. el pedal 8. la cadena        9. la manxa

6.   Completa:

SINGULAR PLURAL

el fre

el manillar

…………………………

el seient

el radi

…………………………

…………………………

la roda

els frens

…………………………

els pneumàtics

…………………………

…………………………

els pedals

les cadenes

…………………………
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7.   Completa:

− Els ........……………………………... serveixen per frenar.

− Els ........……………………………... serveixen per pedalar.

− Girem amb el ........……………………………...

− La ........……………………………...serveix per inflar les rodes.

− La bicicleta té ........……………………………... rodes.

8.   Observa i aprèn les parts del cotxe:

1. la porta         2. la roda          3. el tub d’escapament    4. el capó

5. el para – xocs   6. la matrícula          7. el volant                  8.la carrosseria

9. els vidres         10. el retrovisor        11. l’intermitent       12. el far

9.   Escull i subratlla la paraula correcta de cada parella:

a) la matrícula / la metrícula b) els vidris / els vidres

c) la roda / la rado d) l’intermitent / l’intirmitint

e) el retruviso / el retrovisor f) el vulan / el volant
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10.  Omple les caselles amb el nom dels vehicles següents:

X

11.  Escriu el nom de les parts del cotxe. Fes frases amb cadascuna

      d’elles.

− ...............................................................................................................

− ...............................................................................................................

− ...............................................................................................................

− ...............................................................................................................

− ...............................................................................................................

camió – autobús- avió – moto – vaixell – tren – cotxe - taxi
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12.  Com s’engega un cotxe? Relaciona amb fletxes:

seient
• Col·loca’t bé al

para - xocs

el cinturó de seguretat
• Lliga’t

l’eixugaparabrisa

al tub d’escapament
• Fica la clau

al contacte

fre de mà
• Abaixa la palanca del

capó

al pedal de l’embragatge
• Posa el peu

al dipòsit de gasolina

el volant
• Amb el peu pitja

el pedal de l’accelerador

13.  Ara explica com s’engega un cotxe.

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

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

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

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

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

.................................................................................................................
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14.  Forma quatre noms de vehicles:

       1. .......................................       2. ........................................

       3. .......................................       4. .....................................…

15.  Endevina de quin vehicle es tracta.

− El vehicle més ràpid: ……………………………………

− Un vehicle de dues rodes amb motor: ……………………………………

− Transporta mercaderies o passatgers pel mar: …………………………

− Circula per la via: ……………………………………

− Transporta mercaderies per terra: ……………………………………

− Vehicle particular de quatre rodes que tenen moltes famílies: ………..

16.  Completa:

Jo condueixo un cotxe. Jo …………………… una moto.

Tu  condueixes ………………….. Tu ………………………………..

         Ell/a condueix …………………… Ell/a ……………………………...

Nosaltres conduïm …………………….. Nosaltres ……………………….

Vosaltres conduïu ……………………… Vosaltres ………………………..

Ells /es condueixen …………………….. Ells /es …………………………..

Jo circulo amb bicicleta.

Tu ..............................………………………………………………………..

Ell/a ............................……………………………………………………….

Nosaltres ...................................…………………………………………….

Vosaltres  ..................................…………………………………………….

Ells/es ..............………………………………………………………………..

COT CI CAR TA

    BI    XE        CLE

 AU XELL VAI TO
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17.  Encercla totes les paraules que trobis relacionades amb els vehicles:

18.  Classifica les paraules que has encerclat a l’exercici anterior:

vehicles accions elements dels vehicles

19.  Ordena les lletres i et sortiran sis noms de vehicles:

OTMO: ……………………. TLCBIICEA: ……………………………

NRET: ……………………. EOCTX: ………………………………

UUOATBS: ………………. OVAI: …………………………………

volant camisa pedals llapis cullera

frenar    cola vaixell  nas avió      moto

llibre conduir ordinador     far   vorera

teulada     barca   cinturó   punxar   gos

engegar         cinema         secretari       accelerar

menjar    matrícula retrovisor        llibreta

rodes cartera   bústia motor dipòsit
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20.  Completa:

− L’avió és més ……………………………..  que el tren.

− La bicicleta és més …………………………….. que la moto.

− El cotxe és més …………………………….. que l’ avió.

− La moto és més …………………………….. que la bicicleta.

21.  Completa el text amb els determinants següents:  en, el, la, l’ , els,

una, un, uns.

....... Mohamed té .......... moto Rieju RS1de

color vermell.  Li ha canviat ........ tub

d’escapament i li ha enganxat...........

adhesius perquè sigui més bonica.

....... seva mare li ha regalat .......... casc. És

de molts colors, tots molt llampants. Ara

només li falten ............... guants i

.............jaqueta per ........hivern.

Copia el text complet

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

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

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

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

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

ràpid – ràpida  /  lent – lenta
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22.  Observa els horaris d’autocar i respon les preguntes:

• A quina hora surt el primer autocar d’ Olot per anar a Girona?...............…….

• Si surto d’Olot a les 9’30, a quina hora arribaré a Besalú?..............................

• Si surto de St. Jaume de Llierca a les 9.44, a quina hora arribaré  a Girona?

……………………………..

• Visc a Castellfollit, he d’anar a Banyoles i he de ser-hi abans de les tres de

la tarda. A quina hora surt l’autocar que necessito?  ......................................

• Quants minuts tardo per anar d’Olot a Banyoles? ...........................................

• Quants minuts es triga per anar de Banyoles a Girona? ………………………

• A quina hora surt l’últim autocar d’Argelaguer? …………………………………

• Visc a Olot i vull  ser a Girona abans de les set de la tarda. A quina hora surt

el meu autocar? ………………………………..

HORARIS PER ANAR A GIRONA

             LÍNIA OLOT - GIRONA
Olot 5.45 7.30 9.30 13.30 17.30
La Canya 5.48 7.33 9.33 13.33 17.33
Sant Joan les Fonts 5.50 7.35 9.35 13.35 17.35
Castellfollit 5.54 7.39 9.39 13.39 17.39
C. Montagut 5.56 7.41 9.41 13.41 17.41
St. Jaume Llierca 5.59 7.44 9.44 13.44 17.44
Argelaguer 6.03 7.48 9.48 13.48 17.48
Besalú 6.15 8.00 10.00 14.00 18.00
Fares 6.20 8.05 10.05 14.05 18.05
Banyoles 6.30 8.15 10.15 14.15 18.15
Girona 7.00 8.45 10.45 14.45 18.45
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23.  Completa el text amb les paraules del requadre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Avui en Jordi ha d’ anar a Premià. Quan ha pujat al cotxe, s’ ha posat el

.............……………. a la mida, s’ ha lligat el .............……………., ha

engegat el cotxe i ha encès els .............…………….Quan ha passat per la

primera gasolinera, ha omplert el dipòsit de .............…………….

• A mig camí, el cotxe ha començat a anar malament. Ha obert el

.............……………. i ha comprovat que tot estigués correcte.

• Quan estava a punt d’ arribar, se li ha .............……………. una

.............…………….

• En Jordi ha pitjat el .............……………. fins que el cotxe s’ ha parat. Ha

canviat la roda   i ha seguit el seu  .............…………….

cinturó

seient

llums

viatge

gasolina

capó

fre

roda

punxat
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24 .  Digues les diferències que hi ha entre un avió i un helicòpter:

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

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

I entre una barca i un vaixell?

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

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

25.  Escriu el contrari. Utilitza les següents paraules:

• Un tren curt                     un tren llarg

• Un cotxe petit ……………………………………………………

• Una bicicleta nova ………………………………………………

• Una moto cara  …………………………………………………..

• Un autocar gran   ………………………………………………...

• Un avió ràpid ……………………………………………………

• Una moto segura ………………………………………………...

• Un tren còmode ………………………………………………...

barata        gran        petit       incòmode    lent        vella insegura
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26.  Escriu una frase amb cadascun dels vehicles següents:

• ………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………

• ………………………………………………………………………………………

27.  Llegeix el següent diàleg:

Mestra: Amb quin mitjà de transport véns a l’institut?

Pere: Amb autobús.

Mestra: Quant temps trigues?

Pere: 15 minuts.

Mestra: Amb quin mitjà de transport véns a l’institut?

Charlie: A peu.

Mestra: Quant temps trigues?

Charlie: 10 minuts.

Ara contesta tu:

Mestra: Amb quin mitjà de transport véns a l’institut?

…………………………………………………………………………...

Mestra: Quant temps trigues?

 …………………………………………………………………………..



15

28.  Observa la següent taula i escriu frases seguint el model.

A PEU AMB MOTO
AMB
COTXE

AMB
BICICLETA

AMB
AUTOCAR

AMB TREN

Omar �

Gemma �

Rosa �

Fefa �

Yi �

David �

Lluís �

����
15

minuts
10

minuts
5

minuts
20

minuts
30

minuts
18

minuts

1. L’Omar  va a l’institut a peu. Triga 15 minuts.

2. ………………………………………………………………………………………...

3. ………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………...

5. ………………………………………………………………………………………...

6. ………………………………………………………………………………………...

7. ………………………………………………………………………………………...



16

29.  Què diu el missatge?

1 2 3 4 5 6

A O M S R D B

B G H E P M K

C U I F J A E

D G T X V T M

E L C S N I C

F B D L’ O N R

____     ____     ____    ____          ____

(4,D)     (5, C)    (2, C)   (1,D)          (5,C)

____     ____   ____    ____    ____  ____    ____   ____  ____

 (3,F)     (2,C)   (4,E)    (3,E)    (5,D)   (2,C)   (5,D)    (1,C)   (5,D)

____   ____     ____                     ____    ____    ____   ____  .

(5,C)    (6,D)    (6,A)                     (6,D)     (4,F)    (2,D)   (4,F)

____   ____     ____    ____    ____                  ____    ____    ____     ____

(2,D)    (4,A)     (5,E)    (1,D)     (4,F)                  (6,E)    (2,C)    (4,E)     (6,E)

____    ____    ____   ____     ____    ____ .

(6,D)    (5,E)     (4,E)   (1,C)    (2,D)    (3,E)

30.  Posa l’article corresponent.

……… bicicleta ……… barca ……… camió ……… avió

……… autobús ……… vaixell ……… taxi ……… tren

……… cotxe ……… helicòpter ……… gasolina ……… moto
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31.  Subratlla de color blau els verbs, de color groc els noms de  vehicles i

de color verd els noms d’animals.

32. Retalla i enganxa la fotografia d’una moto o un cotxe d’ una revista.

Explica com és i perquè t’agrada.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

circular bicicleta caminar ós

helicòpter lleó rap tren

avió anar tigre saltar

nedar vaixell sargantana conduir

frenar barca cigonya taxi

córrer gallina menjar serp


