Vaixells de verbs usuals (present d’indicatiu)
Dibuixa dotze estrelles dins de dotze cel∙les que no es toquin

(Verb tenir)

gana

fred

mandra

set

calor

son

feina

temps

vacances

diners

Jo tinc
Tu tens
Ella té
Nosaltres
tenim
Vosaltres
teniu
Ells tenen
Positiu: Ui, sí, és vertitat: molta (molt, moltes, molts)!

(Verb tenir)
Jo tinc
Tu tens
Ella té
Nosaltres
tenim
Vosaltres
teniu
Ells tenen

gana

fred

mandra

set

calor

Negatiu: Vols dir que no exageres?
son

feina

temps

vacances

diners

Positiu: Ui, sí, és vertitat: molta (molt, moltes, molts)!

Negatiu: Vols dir que no exageres?

Altres vaixells:
Verb ser:
Verticals: jo sóc, tu ets, ell és, nosaltres som, vosaltres sou i elles són.
Horitzontals: de l'Equador, d'Andalusia, del Marroc, de Veneçuela, de Costa d'Ivori, de Romania, de la Xina, del Paquistan,
de Tunis, de l'Argentina
Positiu: Sí, és veritat
Negatiu: No, t'equivoques.
Verb estar:
Verticals: Jo estic, tu estàs, la Núria està, en Jordi i jo estem, vosaltres dos esteu, la Paula i el seu marit estan
Horitzontals: esmorzant, dinant, berenant, sopant, estudiant, llegint, escrivint, passejant, viatjant, descansant
Positiu: Ah! Molt bé. Així m'agrada!
Negatiu: No ja he acabat (ha acabat, hem acabat, han acabat).
Verb viure:
Verticals: Jo visc, tu vius, ella viu, nosaltres vivim, vosaltres viviu, ells viuen
Horitzontals: en un pis, a la muntanya, a la costa, al centre urbà, als afores, en un poble, molt lluny, molt a prop, al carrer
de dalt, al carrer de baix.
Positiu: Ah, sí? No ho sabia.
Negatiu: Jo diria que no.
Verb voler:
Verticals: jo vull, tu vols, ell vol, nosaltres volem, vosaltres voleu, ells volen
Horitzontals: arròs amb llet, pa amb tomàquet, cafè amb llet, mongetes amb botifarra, pa amb xocolata, xocolata amb
xurros, carn amb patates, aigua amb gas, meló amb pernil, torrades amb all
Positiu: De seguida estarà fet.
Negatiu: Ho sento, s'ha acabat. Ja no en tenim.

Verb poder:
Verticals: jo puc..., tu pots..., la Joana pot..., nosaltres podem..., vosaltres podeu..., elles poden...
Horitzontals: ...obrir la finestra? ...tancar la porta? ...entrar? ...sortir? ...agafar l'ascensor? ...descansar una estona?
...prendre el sol? ...engegar la tele? ...fer una fotocòpia? ...beure aigua de la font?
Positiu: Sí. I tant! Cap problema!
Negatiu: No crec que sigui una bona idea.
Verb fer
Verticals: Jo faig, tu fas, ella fa, nosaltres fem, vosaltres feu, ells fan
Horitzontals: el dinar, el sopar, l'esmorzar, el berenar, els llits, la compra, la neteja, els plats, els vidres, festa
Positiu: Molt bé. Entesos.
Negatiu: No hi estic gens d'acord.
Verb llegir:
Verticals: jo llegeixo, tu llegeixes, en Manel llegeix, ella i jo llegim, vosaltres dues llegiu, els meus pares llegeixen
Horitzontals: el diari, una novel∙la, poesia, teatre, els anuncis, un llibre, una carta, les instruccions, una revista, un avís
Positiu: Fantàstic. Ja ens faràs un resum.
Negatiu: No m'ho crec pas.
Verb treballar:
Verticals: jo treballo, tu treballes, ell treballa, nosaltres treballem, vosaltres treballeu, ells treballen
Horitzontals: al matí, a la tarda, a la nit, els caps de setmana, vuit hores al dia, de sol a sol, de tant en tant, de dilluns a
divendres, sense horari fix, cada dia
Positiu: Quina sort, veritat?
Negatiu: Vols dir que no t'equivoques?
Verb sortir (de casa):
Verticals: jo surto, tu surts, ell surt, nosaltres sortim, vosaltres sortiu, elles surten
Horitzontals: per anar al cine, a passejar el gos, per anar a comprar, per anar a treballar, per visitar la família, a xerrar
amb els amics, a córrer i fer esport, si no plou, quan fa calor, per treure la brossa
Positiu: És clar. Una bona idea.
Negatiu: Tu ens vols enganyar, oi?

