
Pichon nom : ……..………………………………………   Data : ……………………………….. 
 

Peis Pichon Tèxt n° 2 (p 3) 
 

1/Escriu: 

En montant deEn montant deEn montant deEn montant del fons rescontrèt una flòta de peisses l fons rescontrèt una flòta de peisses l fons rescontrèt una flòta de peisses l fons rescontrèt una flòta de peisses …..…….…………....    

- Ont vas, Peis Ont vas, Peis Ont vas, Peis Ont vas, Peis ………………..… ? ? ? ?    

- Voldriái saber qu'es aquela lusor, al dessús de mon cap.Voldriái saber qu'es aquela lusor, al dessús de mon cap.Voldriái saber qu'es aquela lusor, al dessús de mon cap.Voldriái saber qu'es aquela lusor, al dessús de mon cap.    

Qualques Qualques Qualques Qualques ……….……… pilòtes decidiguèron de l'acompanhar fins a la  pilòtes decidiguèron de l'acompanhar fins a la  pilòtes decidiguèron de l'acompanhar fins a la  pilòtes decidiguèron de l'acompanhar fins a la ………..………, per , per , per , per 

veire aquò de mai prèp. En naut, la veire aquò de mai prèp. En naut, la veire aquò de mai prèp. En naut, la veire aquò de mai prèp. En naut, la ………………… s'èra conflada e èra venguda lutz. s'èra conflada e èra venguda lutz. s'èra conflada e èra venguda lutz. s'èra conflada e èra venguda lutz.    

- Podèm pas anar mai luènh, li diguèron los peisses pilòtes. Mas enlà, dins las Podèm pas anar mai luènh, li diguèron los peisses pilòtes. Mas enlà, dins las Podèm pas anar mai luènh, li diguèron los peisses pilòtes. Mas enlà, dins las Podèm pas anar mai luènh, li diguèron los peisses pilòtes. Mas enlà, dins las 

……………..… perfumadas, ia de peiss perfumadas, ia de peiss perfumadas, ia de peiss perfumadas, ia de peisses es es es ………………… que te poirán ajudar. que te poirán ajudar. que te poirán ajudar. que te poirán ajudar.    

 
 

2 / Verai o fals ?  

               V  F 

La lusor s'èra conflada e èra venguda lutz. 

La lusor s'èra desconfada e èra venguda luseta. 

La lutz s'èra confada e èra venguda lusor. 

La luseta s'èra conflada e èra venguda lutz. 

 

3/ Escriu. 

 

 

 

  

   

 


