Vocabulari del joc de l'oca dels animals (1)

1. abella
fa mel

2. àliga
vola alt

3. ànec
neda

picada

majestuosa

coll curt

4. aranya
fa teranyines

Picada d'abella 5. Les abelles
piquen amb el
fibló

6. camell
va pel desert

menja insectes

resistent

7. cuc
s'arrossega

8. gall
canta

9. oca
neda

cuc de seda

té cresta

és vigilant

10. vaca
pastura

11. porc
és brut

12. pop
viu al mar

fa llet

té vuit braços
menja de tot

13. mussol
viu al bosc

14. tauró
neda

15. granota
canta

crida de nit

és perillós

salta

16. escarabat
camina

17. Perill de
Mossegada de ràbia
gos

18. papallona
vola

té closca

li agraden les
flors

19. gat
miola, esgarrapa

20. elefant
menja herba

menja rates

és gros

Coça de burro

21.
també es diu
guitza

Llistat d’atribucions de les imatges:
abella: Luz Adriana Villa; àliga: Victor; ànec: Juanedc; aranya: Feans; camell: Laura; cuc: rjime31; gall: Eduardo Robles
Pacheco; oca: Ana; vaca: Oscar Maltez; porc: equanimal; pop: Feans; mussol: Maximo Lopez; tauró: summerloosegirl;
granota: Dave Huth; escarabat: Miquel Lleixà Mora; papallona: Ferran Pestaña; gat: marimbajlamesa; elefant: Werner
Witte

Vocabulari del joc de l'oca dels animals (2)

22. balena
neda

23. be
bela

24. burro
brama

perill d'extinció

té llana

porten càrrega

25. cabra
menja herbes

26. conill
és net i polit

27. formiga
va en grup

sembla boja

menja herbes

és treballadora

28. mosquit
pica

T'ha envestit 29.
Són perillosos
un toro

molesta

30. serp
s’arrossega
algunes són
verinoses

31. toro
mugeix

32. tortuga
s’amaga

33. peix
neda

té banyes

viu molts anys

viu a la peixera

34. girafa
menja herbes

35. Escorpí
pica amb verí

36. cavall
renilla

té el coll llarg

és cec

galopa

38. Has d’anar a
l’hospital

39. gos
borda

37. cérvol
porta banyes
viu al bosc

T'ha
mossegat
una serp
verinosa

fa companyia

40. periquito
és simpàtic
viu en gàbies

Llistat d’atribucions de les imatges:
Balena: Vicente Villamón; be: Claudio Bustos; burro: Matthew Paulson; cabra: Koen Thanks 1 Mios View; conill: jqmj
(Queralt); formiga: Els Ulls d'un Torrenc; mosquit: serp: Joe Townsend; toro: Luis Mateo Doblado; tortuga: Miquel Angel
Ballester; peix: Nicolas Venturelli; girafa: Anderson S Silva; escorpí: Eduardo Jalón; cavall: baserriko; cérvol: Jordi
Sanchez Teruel; gos: rociomas; periquito: Anna

