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Exercici 2 de tematitzacions de l’OD

Exercici de pronoms febles. Reordenacions per tematització de l’objecte directe.
Transforma segons els models. Fes la concordança del participi popular quan es puga.

Ja tinc el pa.⇨ El pa ja el tinc.

Transformen la fusta en paper.

Hem acabat les redaccions abans d’hora.

Portarem les fustes blanques al taller.

Neteja aquells plats!

Amaga les llibretes grans ací.

T’hem comprat les grapes en l’àgora.

Deixa les mans quietes!

Emporta’t les xiquetes a la muntanya.

Ompli les marraixes i carrega les marraixes en el cotxe.

No quedamolta farina.⇨ De farina no en quedamolta.

Sí que hem trobatmoltes flors.

Hem vist quatre films.

Escoltàvem dos converses alhora.

Hem trobat dos cadires.

Apretàvemmoltes tecles sense pensar.

Només feien alguns pans sense sal.

Peret ha escrit quatre sonets.

Ja havíem fet quinze llits abans de les nou.

Havien posat música només mentres treballàvem.
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Ja havíem fet quinze llits abans de les nou.

Havien posat música només mentres treballàvem.
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Exercici de pronoms febles. Reordenacions per tematització de l’objecte directe.
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Ja tinc el pa.⇨ El pa ja el tinc.

Transformen la fusta en paper.
La fusta la transformen en paper.

Hem acabat les redaccions abans d’hora.
Les redaccions les hem acabades abans d’hora.

Portarem les fustes blanques al taller.
Les fustes blanques les portarem al taller.

Neteja aquells plats!
Aquells plats neteja’ls.

Amaga les llibretes grans ací.
Les llibretes grans amaga-les ací.

T’hem comprat les grapes en l’àgora.
Les grapes te les hem comprades en l’àgora.
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