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Sis zebres estaven a la 
bassa bevent. Tres d’elles 
se’n van anar a menjar 
gespa. Quantes zebres hi 
ha ara bevent a la bassa? 

 

Solució: 
Hi ha sis zebres, 
se’n van tres.  

 
6 - 3 = 3 

 
Ara hi ha tres zebres a la 
bassa.  

   

Tres hipopòtams s’estaven 
banyant a l’aigua. Dos 
més es van unir al bany. 
Quants hipopòtams hi ha 
a l’aigua ara? 
 

 

Solució: 
Hi ha tres hipopòtams, 
arriben dos més. 

 
3 + 2 = 5 

 
Ara hi ha cinc hipopòtams 
a l’aigua.  
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Dues girafes estaven a la 
sabana. Va néixer una 
girafa més. 
Quantes 
girafes hi 
ha ara a la 
sabana? 
  

Solució: 
Hi ha dues girafes, 
en neix una.  

 
2 + 1 = 3 

 
Ara hi ha tres girafes a la 
sabana.  

   

Hi ha set lleons dormint 
sobre les roques. Un lleó 
se’n va a caçar. Quants 
lleons segueixen dormint a 
les roques? 
 

 

Solució: 
Hi ha set lleons, 
un se’n va. 

 
7 - 1 = 6 

 
Ara hi ha sis lleons dormint 
a les roques. 
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Cinc granotes estan 
assegudes a un bolet. 
Dues d’elles salten lluny. 
Quantes granotes hi ha 
assegudes ara al bolet? 
 

 

Solució: 
Hi ha cinc granotes, 
marxen dues. 

 
5 - 2 = 3 

 
Ara hi ha tres granotes al 
bolet. 

   

Sis truites estaven 
xipollejant a l’aigua. Tres 
truites es van unir per a 
divertir-se. Quantes truites 
hi ha ara a l’aigua? 
 

 

Solució: 
Hi ha sis truites,  
arriben tres més. 

 
6 + 3 = 9 

 
Ara hi ha nou truites a 
l’aigua.  
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Una libèl·lula volava per 
damunt del riu. Cinc 
libèl·lules més van voler 
volar amb ella. Quantes 
libèl·lules hi ha ara volant? 
 

 

Solució: 
Hi ha una libèl·lula,  
arriben cinc més.  

 
1 + 5 = 6 

 
Ara hi ha sis libèl·lules 
volant.  

   

Set cignes 
nedaven a 
l’estanc. 
Dos se’n 
van anar a 
la vora. Quants cignes hi 
ha nedant a l’aigua ara? 
  

Solució: 
Hi ha set cignes,  
se’n van dos. 

 
7 - 2 = 5 

 
Ara hi ha cinc cignes a 
l’aigua.  
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Hi ha tres cargols menjant 
una fulla d’enciam. Un 
cargol se’n va a menjar 
una fulla d’espinacs. 
Quants cargols hi ha ara 
menjant enciam? 
 

 

Solució: 
Hi ha tres cargols,  
un se’n va. 

 
3 - 1 = 2 

 
Ara hi ha dos cargols 
menjant enciam.  

   

Vuit pastanagues creixen 
a l’hort. Vam recollir 
quatre pel sopar. Quantes 
pastanagues hi ha a l’hort 
ara? 

 

Solució: 
Hi ha vuit pastanagues, 
ens enduem quatre. 

 
8 - 4 = 4 

 
Ara hi ha quatre 
pastanagues a l’hort. 
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Tres conills estaven al jardí 
menjant fulles de col. Dos 
més es van unir al festí. 
Quants conills hi ha ara 
menjant col? 
 

 

Solució: 
Hi havia tres conills,  
arriben dos més.  

 
3 + 2 = 5 

 
Ara hi ha cinc conills 
menjant.  

   

Una jardinera tenia tres 
raves a la seva cistella. Va 
afegir tres raves més. 
Quants raves té a la seva 
cistella ara? 

 

 

Solució: 
Hi havia tres raves,  
n’afegeix sis més. 

 
3 + 6 = 9 

 
Ara hi ha nou raves a la 
cistella.  
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Vaig veure dues guineus 
assegudes a un tronc al 
bosc. Dues guineus més 
van arribar i es van 
asseure juntes. Quantes 
guineus hi ha assegudes 
al tronc? 
  

Solució: 
Hi ha dues guineus, 
arriben dues més.  

 
2 + 2 = 4 

 
Ara hi ha quatre guineus 
assegudes.  

   

Sis cérvols estaven 
pastant al prat. Quatre 
d’ells es van anar a 
corretejar pel bosc. 
Quants cérvols queden 
pastant al prat?  

 

Solució: 
Hi ha sis cérvols,  
se’n van quatre. 

 
6 - 4 = 2 

 
Ara hi ha dos cérvols 
pastant al prat.  
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Dos cadells d’ós estaven 
jugant al terra del bosc. 
Dos cadells es van 
espantar i es van enfilar 
als arbres. Quants cadells 
es van quedar jugant al 
terra? 
  

Solució: 
Hi havia dos cadells d’ós, 
dos es van enfilar als 
arbres.  

 
2 - 2 = 0 

 
No va quedar cap cadell 
jugant al terra.  

   

Una oreneta tenia tres ous 
al seu niu. Ella va pondre 
cinc ous més. Quants ous 
hi ha al niu ara? 

 

Solució: 
Hi havia tres ous, 
en va pondre cinc més. 

 
3 + 5 = 8 

 
Ara hi ha vuit ous al niu.  
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Deu óssos polars 
caminaven pel gel àrtic. 
Quatre se’n van anar a 
caçar a l’aigua gelada. 
Quants óssos es van 
quedar al gel? 

 

Solució: 
Hi havia deu ossos polars, 
se’n van anar quatre. 

 
10 - 4 = 6 

 
Ara hi ha sis óssos polars al 
gel.  

   

Sis narvals 
nedaven a 
les aigües 
àrtiques. 
Un narval 
se’n va 
anar a buscar menjar. 
Quants narvals hi ha 
nedant a l’aigua ara? 

 

Solució: 
Hi havia sis narvals, 
se’n va anar un. 

 
6 - 1 = 5 

 
Ara hi ha cinc narvals 
nedant a l’aigua.  

 


