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08

Recordeu l’emoció –de petits– d’obrir la bústia i trobar-hi una
postal d’un amic on explicava alguna anècdota de les vacances?
I si ho fem reviure als petits de casa i, de passada, practiquen
la lectoescriptura de manera amena i divertida, amb aquestes
3 postals culturistes? Va, que aixequi la mà qui, aquest estiu,
vulgui rebre i escriure una postal!
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Imprimeix aquest full a dues cares i retalla per la línia de punts que veuràs al dors.

elculturista.cat
Comparteix-ho a:

uitse’d slatsoP
anu ih-rabort i aitsúb al rirbo’d –stitep ed– óicome’l uedroceR
?secnacav sel ed atodcèna anugla avacilpxe no cima nu’d latsop
neuqitcarp ,adassap ed ,i asac ed stitep sla eruiver mef oh is I
setseuqa bma ,aditrevid i anema arenam ed arutpircseotcel al
,uitse tseuqa ,iuq àm al iuqexia euq ,aV ?setsirutluc slatsop 3
!latsop anu eruircse i erber iugluv

slatsoP
uitse’d

80

3 ed 1 .gàP

10

elculturista.cat

Il·lustració de: Joana Casals

.srod la sàruev euq stnup ed ainíl al rep allater i serac seud a lluf tseuqa xiemirpmI

tac.atsirutlucle
:a oh-xietrapmoC
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