El nadal del ,
senyor ranquillo
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Resposta: bat de baseball, llapis, bastó, tub.
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Completa la història
del Senyor Branquilló
amb les paraules de
sota el text!

El Senyor Branquilló viu en un ___________ amb la
seva dona i els seus tres ___________. Un dia, se’n
va a ___________ i es troba un ___________. Més
endavant, una nena el tira al ___________. Després
de què uns ___________ el fan servir de branquilló
pel seu niu, aconsegueix escapar i acaba a una
___________ assolellada. Van passant les estacions i
torna l’___________. Un nen l’agafa i el tira dins d’una
___________ on ajuda el Pare Noel que està atrapat.
Junts, van a repartir els ___________ en trineu.
Finalment, després de molts ___________lluny de casa,
el Senyor Branquilló es torna a trobar amb la seva família.
xemeneia - còrrer - cignes - platja - regals
mesos - fills - gos - riu - hivern - arbre

!

Per a representar els lligams que uneixen
els membres d’una família, es fa servir la
imatge d’un arbre. Se’n diu arbre genealògic.
A l’arbre genealògic, cada nivell representa
una generació: tots els germans i germanes al
primer nivell, els pares i mares a sobre, els avis i
àvies al tercer nivell i els besavis al quart.

1. Retalla les vinyetes

(necessitaràs tantes
vinyetes com membres
de la família)

2. Escriu el teu nom a

3. Escriu el nom de la

teva mare i el nom
del teu pare en dues
vinyetes diferents.
També els pots dibuixar
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5. Enganxa la foto dels

teus avis maternals
sobre la foto de la teva
mare, enganxa la foto
dels teus avis paternals
sobre la foto del teu
pare.

6. Un cop acabat el teu

arbre, el pots enganxar
sobre una cartolina,
emmarcar-lo i regalarlo a algun familiar teu!
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Retalla les imatges
i posa-les en ordre
cronològic.
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Resposta: 10, 11, 9, 7, 14, 6, 4, 13, 3, 1, 2, 12, 5
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Un cop estiguin ben
col·locades, pots explicar
tu mateix/a la història de
L’escombra voladora seguint
l’ordre de les imatges.
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