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Peis Pichon Tèxt n° 6 (p 7) 
 

1 / Tòrna copiar en remplaçar los imatges per de mots. 

       

 e 

 

montava e lo 

 

se conflava. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

2 / Verai o fals ? (Quand es fals escriu la bona responsa.) 

          V F 

L'aucèl s'envolèt en batent l'aiga.         

………………………………………………………………………………………… 

Peis Pichon pensava de somiar.       

………………………………………………………………………………………… 

Lo Gavian pòt anar mai mai naut.       

………………………………………………………………………………………… 

Peis Pichon èra plan fièr.       

………………………………………………………………………………………… 

 

3 / Enròda lo mot PeisPeisPeisPeis : 
Montavan totes dos, montavan, e lo solelh se conflava, se conflava… Peis PMontavan totes dos, montavan, e lo solelh se conflava, se conflava… Peis PMontavan totes dos, montavan, e lo solelh se conflava, se conflava… Peis PMontavan totes dos, montavan, e lo solelh se conflava, se conflava… Peis Pichon se pensava de ichon se pensava de ichon se pensava de ichon se pensava de 

somiar.somiar.somiar.somiar.        

---- Pòdi pas anar mai naut, diguèt l'aucèl al cap d'un moment, si que non lo solelh nos cremarà.  Pòdi pas anar mai naut, diguèt l'aucèl al cap d'un moment, si que non lo solelh nos cremarà.  Pòdi pas anar mai naut, diguèt l'aucèl al cap d'un moment, si que non lo solelh nos cremarà.  Pòdi pas anar mai naut, diguèt l'aucèl al cap d'un moment, si que non lo solelh nos cremarà. 

Doçament, Peis Pichon e lo Gavian tornèron davalar sul ròc. Peis Pichon èra plan fièr d'èstre lo Doçament, Peis Pichon e lo Gavian tornèron davalar sul ròc. Peis Pichon èra plan fièr d'èstre lo Doçament, Peis Pichon e lo Gavian tornèron davalar sul ròc. Peis Pichon èra plan fièr d'èstre lo Doçament, Peis Pichon e lo Gavian tornèron davalar sul ròc. Peis Pichon èra plan fièr d'èstre lo 

primièr peis qu'aviá vist lo solelhprimièr peis qu'aviá vist lo solelhprimièr peis qu'aviá vist lo solelhprimièr peis qu'aviá vist lo solelh de tan prèp. de tan prèp. de tan prèp. de tan prèp.    


