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Aquí tenim en Manel, un nen encantador
segon∫ el∫ seu∫ pare∫ i una mica trapella pel que
fa a la resta.
Com pot∫ comprovar, no é∫que sigui prim com
un fideu, però tampoc podem dir que li sobri cap
gram.
Aqueste∫ ullere∫ rodone∫ que porta amaguen un∫
ull∫ d’allò mé∫ viu∫ i, com que té el na∫ petit, hi
ha vegade∫ que li rellisquen, li rellisquen...
La seva cara rosada llueix sempre un somriure
de murri, d’aquell∫ que sembla que diguin:
—Ara veureu qui sóc jo...

Pinta nomé∫ quan en Manel diu la veritat.
La meva cara
é∫ molt pàl·lida.

Sempre porto
une∫ ullere∫
rodone∫.

Sóc un noi
encantador
per a tothom.

Tinc un
somriure
de murri.

Le∫ meve∫
ullere∫ amaguen un∫
ull∫ d’allò mé∫ viu∫.

Sóc un nen
encantador per al∫
meu∫ pare∫ i una
mica trapella per
a la resta.

Tinc un na∫
molt gran per poder
aguantar le∫ meve∫
ullere∫.

Com que el meu
na∫ é∫ petit, hi ha
vegade∫ que le∫ ullere∫
em rellisquen.
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Com que sabem que dibuixe∫ d’allò mé∫ bé, et
convidem a fer el∫ retrat∫ d’aquest∫ nen∫ i nene∫.
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La Lluïsa é∫ petita, té el∫
cabell∫ castany∫ i una mica
arrissat∫. El∫ ull∫ són
blau∫.

˘’Andreu é∫ alt, el∫ cabell∫
el∫ té rosso∫, el∫ ull∫ verd∫
i la boca gran.

En Robert é∫ panxut, té el∫
ull∫ gran∫ i la boca petita
amb el∫ llavi∫ fin∫.

La Sònia é∫ rossa,
simpàtica i porta una trena
molt llarga.

Completa aqueste∫ frase∫ amb le∫ paraule∫ que
vulgui∫.
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Encercla le∫ paraule∫ que apareixen al text.
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Vol∫ tenir el teu propi ascensor? Nomé∫ ha∫ de
fotocopiar el retallable i pintar-lo.
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