Comunitat Valenciana

EDELVIVES

Comunitat Valenciana

Pla
lector

EDELVIVES

EDELVIVES

Comunitat Valenciana

Lletra lligada

A L B A D E S

Qui ha
matat el
meu peluix?
Miguel Alayrach
Il·lustracions

Ana Zurita

abans de la lectura
Observa la coberta i respon.

Quin é∫ el títol del llibre?
Qui n’é∫ l’autor?
Qui ha dibuixat le∫ il·lustracion∫?
Encercla de verd els objectes que apareixen en la portada
i de blau els que no.

Tassa  Corbatí  Lupa
Periòdic   Un gosset de peluix
Un gat  Un barret  Un calcetí
Llig el text de la contracoberta i explica per què l’autor
porta sempre un boli en la butxaca.

Quine∫ aficion∫ té la il·lustradora?
I quin é∫ el seu color favorit?
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Llig el text de la contracoberta i completa les oracions.

Eva ha trobat el seu
de
assassinat al racö de la
seua
.
Com que é∫ una xiqueta molt molt
valenta, e∫ transforma en una genial
.
Què t’agradaria ser de gran?

Per què?

Qui ha matat el meu peluix?

Imagina’t de gran i dibuixa’t.
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durant la lectura
Què vol dir la paraula pantofles?

É∫ un casc que cobrix le∫ orelle∫.
 Són sabate∫ per a anar per casa.
 Són un∫ calcetin∫ molt calentet∫.
Completa les lletres que falten en les paraules següents
per a saber quan ocorren els fets.

Un

a í de p i a er

Copia la frase del llibre que explica què ha passat.

El seu o∫ de
Respon.

Quine∫ creu∫ que són le∫ mascote∫
d’Eva?
Llig de la pàgina 1 a l’11

En quin lloc apareixen le∫ seue∫ foto∫?
Per a què servix la lupa que té Eva
en la tauleta de nit?
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Relaciona els sinònims dels dos requadres.

misteri

matar

horrible

enigma

disposada

aterrador

assassinar

preparada

Quina peça de roba utilitza Eva per a transformar-se en
detectiu? Pinta el requadre amb la resposta correcta.

ullere∫

abric

bufanda

Qui ha matat el meu peluix?

Imagina que tu i el teu millor amic sou detectius privats.
Com aniríeu vestits? Fes-ne un dibuix.
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durant la lectura
Localitza en esta sopa de lletres les parts del cos de l’os
de peluix que falten.
S R A
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T U C L

D E S C U S Q E
V R P O T

A U L

U F A R

G E S

I

L

I

U B R A Ç O

L

B N A S R V C

O B E

T

Z G E R

S

Í

W U C H

T H

Respon.

Quina é∫ la primera paraula que
escriu detecEva al bloc de note∫?

Llig de la pàgina 12 a la 17

Escriu una paraula que comence
per esta lletra.
Quina paraula significa el mateix que rastre? Tria l’opció
correcta i escriu-la en l’espai de baix.

piste∫
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animal∫

solucion∫

Relaciona l’expressió «a la vora de» amb el significat
correcte.

din∫ de
a la vora de

al costat de
davant de

Observa les il·lustracions i relaciona.

cacota

menut

pelussete∫

gran

Què vol dir l’expressió «a poquet a poquet»? Pinta el
requadre amb la resposta correcta.

ràpidament

Qui ha matat el meu peluix?

lentament

completament
Quants escalons té l’escala per on baixa Eva? Compta’ls i
repassa la resposta correcta.

zerø

do∫

quatre

si∫

huit
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durant la lectura
Fixa’t en les il·lustracions i escriu damunt, davall, dins o
fora segons corresponga.

La catifa està
la tauleta.
El peix està
El go∫ està
Le∫ plome∫ estan

de
de la peixera.
del sofà.
del coixí.

Relaciona cada pista amb el lloc de la casa en què
apareix.

Tro∫ de corbatí
Braç dret de l’o∫
Ull de l’o∫

Baix de le∫ escale∫
Prop de la porta
Al llitet de Rodolf

	Quin tipus de paraula és Rodolf? Encercla l’opció correcta
en cada cas.

Llig de la pàgina 18 a la 25

substantiu  adjectiu  verb
De quina classe?
comú  propi  qualificador
La paraula go∫, quina classe de nom
é∫?
comú  propi  qualificador
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Fixa’t en la il·lustració i repassa el nom dels objectes
que hi ha damunt de la taula de la cuina.

forqueta
ganivet
cullera

plat
tassa
torcaboque∫

Repassa les paraules per a completar l’oració.

El go∫ ha mossegat el∫ coixin∫ del sofà
i ara hi ha plome∫ i paper∫ per tote∫
bande∫.
Què vol dir l’expressió «a consciència»? Pinta de verd la
resposta correcta i de roig les incorrectes.

a fon∫

Qui ha matat el meu peluix?

nomé∫ un poquet
ràpid
Amb quin objecte pren notes Eva? Encercla la resposta
correcta.

bloc de note∫ color∫ llapi∫
retolador lupa
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durant la lectura
Respon.

Quin é∫ el nom del gat de la història?
Quin nom li posarie∫ al peixet?
Per què Eva es pensa que el gat és l’assassí?
Tria la resposta correcta.

Perquè l’ha vist.
Perquè dissimula bevent llet.
Perquè le∫ piste∫ hø indiquen així.
Relaciona els sinònims dels dos requadres.

Llig de la pàgina 26 a la 31

inculpar
evitar
donar

    

impedir
acusar
regalar

Indica si les oracions següents són vertaderes (V) o falses (F).

El gat beu aigua.
Hi ha do∫ quadre∫ del peix.
Eva pensa que el gat é∫ el culpable.
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Penses que Eva ha sigut una bona detectiu?

Per què?

Anota quatre aspectes que valores en un detectiu.

1.
2.
3.
4.
Ordena les parts d’esta frase perquè tinga sentit.

del seu o∫ de peluix.

1

Qui ha matat el meu peluix?

F lorentí i el va deixar sense
desdejuni
Així que, molt decidida, va castigar
p er haver intentat evitar
l’assassinat
i li’l va donar a Rodolf
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després de la lectura
Recorda la història i completa.

Eva é∫ una xiqueta molt
que, un matí en alçar-se del llit, veu
que algú ha
el seu
peluix favorit. Ràpidament e∫
transforma en
i
investiga qui ha comé∫ un
tan malvat.
Respon les preguntes següents.

Com creu∫ que se sent Eva quan veu
que han assassinat el seu peluix?

Com pense∫ que et sentirie∫ si et
passara a tu?
Quan et sent∫ així, què fa∫ per a
sentir-te millor?
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Qui ha matat el meu peluix?

Observa estes il·lustracions i respon.

Quina apareix primer en la història?
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després de la lectura
Ordena els fets següents segons han ocorregut en la
història.

 Eva castiga el seu gat Florentí
perquè pensa que é∫ l’assassí.
 Eva desperta i descobrix que han
assassinat el seu peluix favorit.
 DetecEva revisa tote∫ le∫ piste∫
de la investigaciö.
 DetecEva seguïx le∫ piste∫ per a
resoldre el misteri.
Localitza i encercla en esta sopa de lletres els noms dels
tres personatges de la història.
E V O C F

P U P

R O D O L

F
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J
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I

R O N D T

R F O D R O C M
E
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A
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T
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B E U

Í

C A V

C M S

Í

Qui penses que ha sigut el culpable de l’assassinat?
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fitxa de lectura
Títol de l’obra:
Autoria:
Il·lustracions:
Col·lecció:
Sèrie:
Editorial:

Descriu les mascotes d’Eva.

Rodolf é∫
Florentí é∫
El peix é∫
T’agradaria tindre una mascota? Quina?

Penses que Eva ha resolt bé el misteri? Per què?
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fitxa de lectura
Valoració del llibre:

Molt bø
Bø
Regular
Recomanaries el llibre a algun dels teus amics? Per què?

T’han agradat les il·lustracions? Quina és la que més?

A partir d’ara, Eva tindrà un nou peluix favorit.
Com te l’imagines? Dibuixa’l.
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