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Resum de l’argument

El dia de l’aniversari de la Laia tots la feliciten i li porten regals.
En Pep, el pare, la desperta i li dóna un paquet. A dins hi ha un tren. El tren xiula cada cop 

que arriba al revolt. Fa el so iiii...! [i].
L’Elisa, la seva mare, és a la cuina preparant a xocolata desfeta. Li regala un titella molt 

divertit. La Laia jugant amb el titella vol espantar la mare fent: —Uuuu...! [u].
Després d’esmorzar la Laia es renta les dents. En Pau, el seu germà, li porta un ase. Quan 

li ha donat corda, l’ase dóna voltes i brama sorollosament: —Aaa... aaa...! [a].
La iaia Mercè també ve a felicitar-la. Des del carrer ja sent les veus dels nens a dins del 

jardí i crida: —Eeeh...! [e] (tancada) Nens, on sou?
Els nens contesten: —Eeeh...? [ ] (oberta) Qui ens crida? És la iaia Mercè!
La Laia se n’hi va corrents. La iaia li ha regalat una nina que plora. Quan la Laia li dóna 

corda la nina somica fent el so aaa... eee...! [ə] (de la vocal neutra).
Quan acaben de dinar, a l’hora de les postres, hi ha una altra sorpresa. El menjador ha que-

dat a les fosques, i en Pau des de la cuina crida perquè tothom miri: —Oo... oo! [o] (tancada).
Al veure el pastís amb les espelmes enceses exclamen sorpresos: Ooooh! [ɔ] (oberta).
Després de dinar, mentre els grans prenen el cafè, els nens continuen jugant amb les 

joguines que han regalat a la Laia. És un aniversari molt feliç per a tots.

Vocabulari treballat

Mots amb i (p. 6-7)
 llit vestit dit
 finestra - vidre mitges mirall
 persiana jersei vànova lila clar
 coixí camisa de dormir riure (Pepa)
 catifa cadira mirar (pare)
 armari via del tren

Mots amb u (p. 12-13)
 les nou hores claus - clauer botó - fogons
 fum - quadre blau (del tovalló i estovalles) ulls rodons
 cuina coixí orelles punxegudes
 llum torrada ungles punxegudes
 taula torradora posar
 sucre xocolata torrar
 suc (de taronja) tovalló tocar
 cua (de titella)

Mots amb a (p. 18-19)
 tapa del WC raspall de les dents capsa
 tap del tub de pasta aigua clau
 pasta pany de la porta l’ase de color blanc
 mirall bata cantar l’ase
 lavabo ase saltar l’ase
 raspall del cap cap
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Mots amb e tancada (p. 20)
 reixa carrer titella
 pomera herba ulleres de la iaia
 finestra cistell penja (el cistell en una branca)
 ocells vorera

Mots amb e oberta (p. 21)
 estel tren Terri
 avets caseta del gos vestit verd de la Laia
 nen n. set cel
 nena paquet

Mots amb vocal neutra (p. 24)
 nina fulla sivella de cinturó
 jardí sabates pardal
 tanca de ferro faldilla margarides
 paret pantalons davantal
 paper vestit de la Laia riure (iaia)
 pedres samarreta seure (Pau)

Mots amb o tancada (p. 26)
 meló menjador ampolla de xampany
 poma porró copes de xampany
 llimona escombra

Mots amb o oberta (p. 27)
 cassola roda (carret auxiliar) oques
 got home granota (escuradents)
 porta sol calendari (dia nou)
 oli pont posar
 pilota pots (decoratius) moure




