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Nivèl 1 : la naissença

Nivèl 1 : la naissença

Quant de temps aviá la maire quant son dròlle nasquèt ?
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Nivèl 2 : las sòrres
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Emma e Leà son gemèlas.

Emma e Leà son gemèlas.

Quant de temps an ongan ?
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Nivèl 3 : lo torn del monde de Magellan
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Magellan (1480-1521) partiguèt d'Espanha lo 20 de setembre de 1519,

Magellan (1480-1521) partiguèt d'Espanha lo 20 de setembre de 1519,

en navigant cap a l'oèst. Un sol batèl tornèt en Espanha lo 6 de

en navigant cap a l'oèst. Un sol batèl tornèt en Espanha lo 6 de

de l'Istòria a aver percorregut un torn del monde per la mar.

de l'Istòria a aver percorregut un torn del monde per la mar.

Nivèl 4 : los legionaris
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« Rengatz-vos per 4 ! ». Los soldats obesisson mas lo darrièr reng es
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« Botatz-vos per 5 ! », crida alavetz lo centurion mas al darrièr reng,

« Botatz-vos per 5 ! », crida alavetz lo centurion mas al darrièr reng,

« E ben, rengatz-vos per 7 ! ». Totes los rengs son complets.

« E ben, rengatz-vos per 7 ! ». Totes los rengs son complets.

Karim a 7 ans. Sa maire a 32 ans.

Dins 25 ans, en addicionant lo temps qu'auràn, obtendrem 100 ans.

amb 5 batèls e un equipatge de mantun centenat d'òmes a sos òrdres
setembre de 1522 en tornant per l'èst. Venguèt aital lo primièr batèl
Quant de temps aviá Magellan quand tornèt en Espanha ?

Lo centurion a mens de cent legionaris. Ordena a sos legionaris :
incomplet : i a pas que (= sonque) 3 soldats.
incomplet, comptam tornamai 3 soldats.
Quantes legionaris i a ?
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