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1. Aprèn:                           ELS OFICIS

EL BOMBER  EL CUINER    LA JARDINERA EL PAGÈS

LA  DEPENDENTA    EL LAMPISTA       EL MECÀNIC EL PALETA

L’ELECTRICISTA   EL CAMBRER        LA TAXISTA EL  FUSTER

EL PESCADOR   LA METGESSA       EL PINTOR        LA CARTERA

LA INFERMERA   EL  GUÀRDIA    LA MESTRA  EL PERRUQUER
MUNICIPAL
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2.  Completa els noms dels oficis amb les lletres que hi falten:

 B  _ MB _R F_ ST _R C_MBR_R CU_N_R

M_TG_SS_ C_RT_R_     J_RD _N _ R _        _ NF_RM_R _

_ L _ CTR _ C_ ST_      L_MP_ST_    P_G_S        P_ L _ T_

3. Completa les oracions amb les paraules que hi falten:

− La......................... reparteix les cartes.

− El ......................... serveix les begudes.

− La ........................ té cura dels malalts.

− He avisat al................. perquè vingui a pintar la façana de casa.

− Em vull construir una casa i per això he de buscar un ......................

− Necessito una ...................... que em cuidi el jardí.

− El ...................... d’aquest restaurant fa uns menús molt bons.

− El lavabo perd aigua, necessito un .....................

− Telefona els ......................., hi ha un incendi.

4. Completa el quadre.

FEMENÍ MASCULÍ

la dependenta

……………………….

la cartera

la cuinera

……………………….

la infermera

……………………….

la guàrdia municipal

………………………

el cambrer

………………………

………………………

el jardiner

……………………….

el metge

………………………
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5.  Completa el nom dels oficis en masculí. Al costat, escriu-los en femení.

                                 BOMBE _            .........................

         FUSTE _ .........................

         CAMBRE _            .........................

         CARTE _ .........................

         CUINE _ .........................

         INFERME _            .........................

         JARDINE _            .........................

         CARNISSE _            .........................

         PINTO_ .........................

� Amb quin lletra acaben tots aquests noms en masculí? ......……………

� I els femenins? ……………………………….

6.  Completa posant l’article:

 

__ electricista              __ metgessa __ carnisser

__ pescador __ jardiner __ pintor

__ jardinera __ carnissera __ infermer

__ bomber __ pintora __ paleta

__ metge __ cambrera __ cuinera

__ fuster __ cuiner __ cambrer

El  -    La  -  L’


