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ACTIVITATS
1. Per què en Jan no podrà anar de vacances?

2. A tu t’agrada anar de vacances? Per què?

3. On anirà en Jan?
De colònies.
Amb la iaia Cesca.
Es quedarà a casa.

NÚM.:

4. Per què està preocupat en Jan abans d’anar de colònies?

5. Què no portarà en Jan dins la motxilla?
Un sac de dormir.
Una cantimplora.
El banyador.
L’abric.
Un munt de mitjons.
6. Què dona la iaia a en Jan quan la visita a l’hospital?

7. Fixa’t en el dibuix. Què passa?

8. Què hi ha al campament? Busca 4 paraules en la sopa de lletres.
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9. Qui són l’Arnau, en Manu, la Berta, la Martina, en Joel, l’Alícia, en Miquel Boix,
la Clara, en Miquel Martí, en Pau i l’Ona?

10. Com anomenen a en Jan els companys i companyes?

11. Qui agafa la capsa d’en Jan de sota el coixí? Per què?
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12. Què passa quan els nens obren la capsa?

13. Què decideixen fer els companys d’en Jan l’endemà?
Cadascun li regala una cosa.
Cadascun li escriu una nota.
Li expliquen el que ha passat.
14. Com se senten els companys d’en Jan després del que ha passat amb la
capsa?

15. Què troba en Jan l’endemà quan s’aixeca al costat de la llitera?
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16. A qui regala en Jan la capsa abans de tornar a casa?

17. Què havia ficat la iaia a la capsa?

18. Per a què servia el que hi havia dins la capsa?
Perquè no se sentís trist.
Perquè comprés llepolies.
Perquè li ho regalés a un amic o amiga.
19. Què regala la Berta a en Jan quan acaben les colònies?

20. T’ha agradat el llibre? Explica per què.

21. Valora el llibre de l’1 al 5, segons quant t’hagi agradat.
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L’àvia d’en Jan està malalta i l’han
d’operar, així que, en lloc d’anar-se’n de
vacances amb els pares, en Jan marxarà
de colònies. Sembla divertit, però està
amoïnat perquè no coneixerà ningú.
Sort que l’àvia li regala una capsa que
conté un secret molt especial que
l’ajudarà a oblidar la por i gaudir de les
vacances. Endevines què pot ser?
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Muntsa Mimó és professora de la
Universitat de Barcelona i especialista
en l’estudi del comportament animal.
Ha guanyat diversos certàmens literaris
i té dues filles entusiastes de les històries fantàstiques. A Animallibres ha publicat també Ets prou llesta, Nyumbú?

