Nom i cognoms:
Data:
LÈXIC: LES FAMÍLIES DE PARAULES
Una família de paraules està formada per totes aquelles paraules que
s’han creat a partir d’una de més curta i amb la qual tenen una relació
de significat.
1. Relaciona:
vent 

 nevada

núvol 

 solar

sol 

 ventada

mar 

 ennuvolat

neu 

 marejol

2. Relaciona les paraules amb la fotografia que els correspon.
 cuinar

 paperera

 cuiner

 cantautor

 estiueig

 precuinar

 empaperador

 estiuenc

 papereria

 recuina

 cantàvem

 estiuejant

 cantador

 cantadissa

 empaperar









































3. Digues el nom de les botigues on es venen els productes següents:
 carn:

 rellotges:

 sabates:

 pastissos:

 fruita:

 peix:
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4. Busca al diccionari el significat de la paraula taula. Respon: les paraules
tauleta i sobretaula...

 Són de la mateixa família de taula?

 El seu significat està relacionat amb el significat de la paraula taula?

5. Identifica, en cada grup de paraules, la que no pertanyi a la mateixa família.
Si cal, fes servir el diccionari.
 camperol, campament , campana, acampar

 avioneta, aviador, aviat, aviació

 festuc, festivitat, festiu, festival

 braç, abraçada, braçalet, branca

 Digues de quina paraula prové cada grup i per què la paraula eliminada no hi
pertany.
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Nom i cognoms:
Data:
LÈXIC: LES FAMÍLIES DE PARAULES
Forner i fornada són paraules creades a partir de forn. Forn, forner i
fornada pertanyen a la mateixa família de paraules.
Les paraules que es formen a partir de la paraula més curta
s’anomenen paraules derivades: fumarada és una paraula derivada de
fum.
6. Completa la sèrie.

Omple el buit:
Carn, carnisser, carnisseria i carneta formen part de la mateixa ____________ de
paraules.
7. Escriu una paraula derivada de cadascuna.
 ramat:

 elèctric:

 taronja:

 festa:

 cigró:

 capsa:

8. De quina paraula provenen aquestes paraules derivades?
 ortogràfic, ortografiar, ortogràficament: ortografia
 llauner, llauneria, enllaunar:
 molestar, molèstia, molestós:
 rajoler, rajoleria, enrajolar:
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