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Català
Les Tea Sisters
Hola, jo sóc Tea! Sí,
Tea Stilton en persona,
la germana de Geronimo
Stilton! Sóc l’enviada
especial de L’Eco del

Rosegador, el diari
més famós de l’Illa dels
Ratolins. M’encanta viatjar
i l’aventura, i m’agrada
conèixer gent de tot el món!
Vet aquí que a Ratford,
on em vaig llicenciar i on em van enviar a

ensenyar , vaig trobar cinc

noietes d’allò més especials: Colette, Nicky, Pamela, Paulina i Violet.
Entre elles es va establir una bona

amistat. I elles i jo vam

simpatitzar tant que han decidit d’anomenar el seu grup amb el meu
nom: les

Tea Sisters (en anglès significa «les germanes Tea»)!

Fragment de Misteri entre bastidors,
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Respon les preguntes:
De què treballa

Tea Stilton?

_________________________________________________________
On va estudiar

Tea Stilton?

_________________________________________________________
A qui va conèixer a Ratford?
_________________________________________________________
Quina és la teva

Tea Sister preferida?

_________________________________________________________
Tens un grup d’amigues i us heu posat un nom? Quin?
_________________________________________________________
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Matemàtiques
Mmm... suc de taronja!
Les Tea Sisters han aprofitat el bon
temps per fer un berenar a l’aire
lliure. Han menjat magdalenes i
han begut suc de taronja.
Amb 1 litre de suc de taronja
han omplert 4 gots.

Quants gots podran omplir amb 2 litres de suc?
_____________________________________________________________

Quants litres de suc necessiten per omplir 12 gots?
_____________________________________________________________

10
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Marca l’element de la parella que pesi més:

Un formatge
Un elefant

Un cotxe

Una formiga

Una moto

Una flauta

Un tros
de pa

Un piano

Copia aquest dibuix:

11
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Anglès i
castellà
¿Cómo es Tea Stilton?
Explica cómo es

Tea Stilton.
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Escribe el contrario:
Pelo rizado

___________________________________

Ojos oscuros
Piernas cortas
Nariz pequeña

___________________________________
___________________________________
___________________________________

12
TS Vacances 2 (2017).indb 12

31/03/17 05:20

Dibuixa sobre aquest paisatge les figures
que s’indiquen:

a hut

a palm tree
some coconuts
a bird flying in the sky
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Medi natural
i social
La lluna, la pruna...
Avui hi ha lluna plena a l’Illa de les Balenes i les
l’observen des dels jardins de Ratford.

Tea Sisters

Llegeix aquesta cançó
popular catalana:
LA LLUNA
La lluna, la pruna,
vestida de dol,
son pare la crida, sa mare no ho vol.
La lluna està contenta:
comença el quart creixent,
quan és a lluna plena,
passa la nit rient.

Fes un dibuix de la lluna i algunes estrelles:
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Com l’has dibuixat: plena, creixent
o minvant?
_____________________________________

Relaciona els dibuixos amb les fases de la lluna:

Lluna plena

Quart creixent

Quart minvant
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Art i
entreteniment
Quin desgavell!
Tria les peces i repassa-les sobre la quadrícula fins a aconseguir
completar-la. Quines dues peces sobren?
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Completa l’escena amb les peces que hi falten.
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Català
Construeix
paraules!
A Pamela li ha
entrat un virus a
l’ordinador i se li
han barrejat totes
les síl·labes de les
paraules.

Ordena les síl·labes i forma paraules:

CO

MI

TAM

PÒ HI

PO

____________________

____________________

RA

TE

GI

FA

PAN

RA

____________________

____________________

GRE

MI

TI

____________________

PI

RÀ

DE

____________________
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Classifica les paraules anteriors segons
el nombre de síl·labes:

2 síl·labes

3 síl·labes

4 síl·labes

Encercla la síl·laba tònica (la que sona més forta)
d’aquestes paraules:

cavall

genoll

llapis

vedell

prestatge

mitjó

maquineta ordinador e s p l è n d i d a
llibreta

sarró

bicicleta
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Matemàtiques
Quin berenar!
A les Tea Sisters els encanta passar
estones juntes. Avui han anat a berenar
a la seva pastisseria preferida amb
Tea Stilton i han escollit la capsa
de pastissets més gran de totes.

Si a cada capsa hi ha sis
pastissets, quants pastissets
ha menjat cadascuna...

Si s’han menjat

capses: ____________

capses: ____________

Si s’han menjat

capses: _________

Si s’han menjat

Si s’han menjat

capsa: ____________
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Calca la teva mà aquí i mesura amb un regle quants
centímetres fa cada dit:

El dit gros fa ____ cm.

El dit anular fa ____ cm.

El dit índex fa ____ cm.

El dit petit fa ____ cm.

El dit del mig fa ____ cm.
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