EDELVIVES
Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

EDELVIVES

Pla
lector
P L A L E C T O R E DComunitat
ELVIVES
Valenciana
A L B A D E S

Un cocodril
sense dents

Juan Clemente Gómez

Il·lustracions

Christian Inaraja

P L A L E C T O R E DComunitat
ELVIVES
Valenciana

A L B A D E S

Un cocodril
sense dents
Juan Clemente Gómez
Il·lustracions

Christian Inaraja

abans de la lectura
Observa la coberta i contesta les preguntes següents.

Quin é∫ el títol del llibre?
Qui l’ha escrit?
Qui ha fet le∫ il·lustracion∫?
Què creus que li deu passar al cocodril del dibuix?

Per què hø creu∫?
T’imagines un cocodril sense dents? Quin aspecte deu
tindre? Dibuixa’l.
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Llig el text de la contracoberta i marca l’opció
que NO siga vertadera.

Està escrit com una poesia.
	É∫ un avançament del que ocorre
en la història del llibre.
	É∫ un resum per a no haver de
llegir el llibre.
Copia les paraules del text que rimen amb fartó.

Escriu una paraula mé∫ que acabe
com fartö.

Sí

  

Un cocodril sense dents

En el text de la contracoberta es conta el final
de la història? Pinta la resposta correcta.

Nø

Per què creu∫ que é∫ així?
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durant la lectura
	
Troba l’animal protagonista del conte en el dibuix i
encercla’l.

	
Saps què vol dir l’expressió «a la mínima ocasió»? Pinta’n
el significat.

nomé∫ poder

  

quan té gana

Llig de la pàgina 6 a l’11

en die∫ de festa
Ratlla les paraules que NO descriuen el cocodril.

bobø  impacient  enginyó∫
prim  intel·ligent  fartö
inofensiu  fava  blanc
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Contesta les preguntes següents.

Què li passa al cocodril?
Per què té càrie∫?
Què li cal per a poder-se llavar
le∫ dent∫?

Un cocodril sense dents

Com seria el raspall que necessita el protagonista de la
història? Pensa com és la boca d’un cocodril i dibuixa.

Amb què es cobrix la mandíbula el cocodril? Encercla.

cortina

calcetí

bufanda

llençøl
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durant la lectura
Quan arriba a la ciutat, el cocodril va «estirat com una
vara». Relaciona els grups de paraules següents per a
formar comparacions.

roig com

un fideu

prim com

una tortuga

lent com

una tomaca

clar com

l’aigua

La gent que es troba amb el cocodril s’amaga ràpidament
perquè li tenen por. Respon.

Llig de la pàgina 12 a la 17

Quine∫ cose∫ et fan por a tu?
Dibuixa-le∫.

Què fa∫ quan ten∫ por?
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Relaciona la paraula increpar amb el significat correcte.

dir amb duresa
increpar

demanar una crep
dir que é∫ difícil

Per què el policia accepta ajudar el cocodril? Marca
la resposta correcta.

	
Perquè li promet nø menjar-se’l
si l’ajuda.
	
Perquè li promet nø menjar-se
el dentista si l’ajuda.

Un cocodril sense dents

	Perquè li promet nø menjar-se mé∫
persone∫ si l’ajuda.
Què advertix el policia al cocodril? Escriu-ho.
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durant la lectura
Encercla les paraules que descriuen com està el dentista
després d’intentar traure les dents al cocodril.

sufocat  descansat  esgotat
enfurismat  feliç
Contesta les preguntes següents.

El dentista aconseguix traure le∫ dent∫
al cocodril?
Quina soluciö troba per a fer-hø?

Llig de la pàgina 18 a la 23

De quina altra manera es podrien traure les dents
al cocodril? Com ho faries tu? Inventa una altra solució
i dibuixa-la.
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Troba en la sopa de lletres 6 coses que hi ha a la consulta
del dentista i escriu-les. Un pista: apareixen totes en el
dibuix de les pàgines 18 i 19.
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Un cocodril sense dents

En quin dibuix el cocodril té «la gargamella oberta»?
Marca’l.
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durant la lectura
Què és el que ix volant per la finestra? Marca-ho.

finestra

policia

cel

dentadura

cocodril

ovni

maquinista

dentista

grua

Tres d’estes paraules que indiquen una qualitat signifiquen
el mateix. Encercla-les.

increïble  gegantesca  forta
colossal  voladora  enorme
Resol l’endevinalla. Una pista: té molt a vore amb el títol
del conte.

Soc una de tantes
que a la boca tens.
Tinc moltes germanes
i soc blanca com la llet.

Llig de la pàgina 24 a la 27

Soc una
Copia tres paraules d’este fragment del conte que
contenen la solució de l’endevinalla de l’activitat anterior.
Després, encercla les lletres que tenen iguals.
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Escriu una llista de coses que menjava el cocodril quan
tenia dents i una altra de coses que ha de menjar ara
que ja no en té.

Cose∫
que menjava
amb dent∫

Cose∫
que menja
sense dent∫

Un cocodril sense dents

Observa el dibuix i respon.

Per què l’home s’atrevix a estar
damunt del cocodril?
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després de la lectura
Ordena els fets de la història.

1

 Un policia troba el cocodril al
carrer i el porta al dentista.
El cocodril e∫ queda sense dent∫.
 Un cocodril amb mal de queixal∫
se’n va a buscar un dentista.
 El maquinista estira tan fort, que
el dentista i la dentadura se n’ixen
volant per la finestra.
 El dentista nπ li pot traure le∫
dent∫ i avisa la grua municipal.

Un dels reporters presents ha escrit una notícia.
Completa-la amb paraules de l’activitat anterior.

Ahir a la vesprada un
i una
enorme
eixiren volant per la
d’un edifici. Fou el maquinista
d’una
qui provocà el∫ fet∫
mentre estirava amb la màquina per
a llevar le∫ dent∫ a un
.
Sembla que el cocodril tenia càrie∫ que
li feien molt de
.
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Resol els mots encreuats amb professions que apareixen
en la història.
4
5
1

2
3
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Horitzontal
1. Agent que vetla per la seguretat del∫
ciutadan∫.
2. Persona que e∫ dedica al periodisme.
3. Persona que fa reportatge∫.
Vertical
4. Persona que fa funcionar una
màquina motora.
5. Metge especialista en malaltie∫
dental∫.
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després de la lectura
Imagina que el protagonista és un animal diferent i es
queda sense una altra part del cos. Quin animal seria? Què
és el que no tindria? Dibuixa’l. Pots triar una opció del
quadre o inventar-t’ho tu.

un elefant sense trompa
una girafa sense coll
una gavina sense ale∫
un peix sense alete∫

Escriu dos títols diferents per a la història del cocodril.
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fitxa de lectura
Títol de l’obra:
Autor o autora:
Il·lustrador o il·lustradora:
Col·lecció:
Sèrie:
Editorial:

On ocorre la història?

Qui és el protagonista?

Quins altres personatges del llibre recordes?


Encercla
les paraules que descriuen el cocodril ara que ja no té
dents.

perilló∫ inofensiu ferotge
amigable terrorífic amistó∫
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fitxa de lectura
Valoració del llibre:

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

Què t’han semblat les il·lustracions? Quina t’ha agradat més?

T’ha agradat el final? Dibuixa’n un altre de diferent.
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