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—Hola, mama!
 Hola, papa!
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—I la Laia?
—Hola, Laia!
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—Pau, pelo la poma!
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—Pau, pelo el meló!
—Ui, el meló! Ai, la mà!



7

—Mama, papa, la Laia 
pela el meló.
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Resum de l’argument

En Pau és més gran que la Laia i ja sap pelar la fruita tot sol. A la Laia encara li ho fan els seus 
pares: diuen que és massa petita i es podria tallar.

Ella ha decidit sortir-se’n tota sola i així poder demostrar que també és gran.
Aquests dies aprofita totes les ocasions per anar-se’n a la cuina i d’amagat prova de pelar 

totes les pomes que troba al seu abast.
Quan ja se’n surt vol fer el més difícil, aconseguir que la pela no se li trenqui com sap fer la 

seva mare.
En Pau arriba de jugar en el moment que ella acaba de realitzar amb èxit el seu propòsit. La 

pell ja penja de la poma tota sencera. En Pau queda entre sorprès i espantat tant per la proesa 
de la Laia com pel ganivet que duu a la mà.

Engrescada, la Laia vol pelar el meló. Està convençuda que en Pau encara no n’ha pelat mai 
cap. El ganivet li rellisca i es talla la mà. Deixa anar el meló i li cau al peu.

En Pau està amoïnat per la seva germana. Li fa obrir la mà fent el pam i li fa fer un pas per 
veure si pot caminar. El peu li fa molt mal i no pot posar-lo a terra.

Mentre els pares fan el sopar no aconsegueix distreure-la per més joguines que li porta. A 
l’hora de sopar la Laia ja està més contenta perquè el mal i l’espant van desapareixent.

Vocabulari treballat

Mots amb M:

 maleta mató meu mà poma som
 mama mel mou més pomes sopem
 massa meló mula pam seiem sèmola

Mots amb S: (sorda i sonora)

 ase ous plats sala sis sopa tasta
 els pas pomes salsa sol sopem és
 està pastís posa seiem sola sèmola ós
 Lisa patates poso set solet si
 massa pesa sal seu som sípia
 més

Mots amb T:

 està pastís petita plats solet taula tu
 maleta patates pilota pot tapa teu té
 mató pelut pitet set tasta tot




