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Tuto

Catalina

Kasper

Ens falta la més important... 

I he dibuixat tres col·legues,
que es diuen:

Per fer aquest llibre
he fet servir tres colors,
que són aquests:



Avui anirem a passar la tarda
a casa de la nostra amiga Leotolda. 

RING!

Com que ningú ens respon, entrem a casa seva.



—Leotolda! Leotolda!
Busquem la nostra amiga
per tot arreu.

La nostra amiga Leotolda és molt GRAN,
ella no es pot amagar a qualsevol lloc.
—On deu ser? —ens preguntem.



—És increïble! L’armari de la Leotolda
està ple de dinosaures!  

Ens agrada visitar la Leotolda
perquè sempre ens explica
fantàstiques històries dels seus viatges.
—Estarà la Leotolda dins l’armari?

La Catalina proposa entrar-hi i preguntar per ella.



Aquests dinosaures són molt simpàtics.
Els expliquem que estem buscant
la nostra amiga Leotolda,
que és GRAN i RODONA. 

Els dinosaures ens diuen que han vist la Leotolda,
però que ja no és aquí.
El Tiranosaure ens ensenya les seves empremtes
i ens acompanya a buscar-la.

 
Obr

im

l’ar
mari!



Creuant el Parc de Dinosaures,
li expliquem al Tiranosaure
que la Leotolda és molt ALEGRE. 
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Leotolda és una aventura fantàstica  
que aconseguirà el seu final 

amb el poder de la teva creativitat.

Un viatge sobre l’amistat, 
en el qual descobrirem com les experiències 

ens ajuden a créixer.
Deixa que la teva curiositat obri les portes.


