Com podem treballar els contes?
UNA CASA AL CAMP

1. Preguntes prèvies:
Llegim el títol del conte en veu alta als nins “Una casa al camp”, sense mostras cap
imatge del conte i els demanam:


De què tractarà el conte?



Quins personatges creis que sortiran?

Un consell, escriviu el que us diguin els nins per després del conte comparar les
respostes.
2. Lectura del conte per captar l’atenció dels infants: fer molta expressió
corporal, modular la veu i els silencis i posar veus a cada un dels personatges.
3. Preguntes després de la lectura:


Us ha agradat el conte? Per què?



El conte que hem acabat de llegir, s’assemblava a com ús imaginàveu al principi
vosaltres?



Quants animals surten al conte?



Com es mouen aquests animals?



Com són les cases d’aquestes animals?



Com és ca teva?

4. Activitats
Us passam unes quantes opcions d'activitats que poden els infants després de llegir el
conte i que us poden servir per qualsevol tipus de conte.
Activitats d'expressió corporal. Un exemple d'aquesta mena d'activitats seria la
dramatització del conte. Els infants mitjançant el joc dramàtic assumeixen rols,
representen personatges que apareixen en el conte, etc.
Activitats d'expressió plàstica. Un exemple seria modelar en plastilina els personatges
del conte, acolorir els diferents personatges del conte, etc.
Activitats d'expressió musical. Amb aquest conte es poden treballar els sons que fan els
diferents animals i jugar amb el silenci.
Activitats d'expressió lògic- matemàtica. A través del conte podem treballar conceptes
lògics-matemàtics com comptar els animals que apareixen, dir qui apareix primer, qui
després, etc…
Activitats de creativitat. A través del conte es pot treballar la creativitat a través de
diverses tècniques, per exemple, equivocar històries, jocs d'imaginar, contes del revés,
etc.

RAONAMENT LÒGIC: joc de classificar objectes

A l’etapa d’educació infantil, les matemàtiques juguen un paper important, i en
especial, el desenvolupament de les habilitats lògiques. Aquestes habilitats lògiques
són la base pels futurs aprenentatges matemàtics que faran.
Aquesta setmana l'activitat lògica proposada és sobre classificació, on els infants han de
realitzar relacions mentals a través de certes qualitats dels objectes: forma, color,
tamany, utilitat…

Fer aquest tipus d’activitats és molt senzill. Només necessitam objectes per classificar
depenent d’una qualitat, que li hem de dir al nin o nina i un lloc on ficar els objectes.
Per començar podem classificar objectes per colors els quals han de ficar a recipients
del mateix color.
Una mica més difícil seria proposar classificacions partint de dos qualitats, és dir, “aqui
aniran objectes vermells i grans”, “i aquí objectes vermells i petits”. Els facilita la tasca
si els hi deixam una peça d'exemple fora del recipient.
A les aules també treballem la classificació per utilitat quan reconam, ja que cada
alumne sap on va aquella joguina depenent de la seva funció: material de construcció,
ninots, material d’art, contes…
Una altra opció seria recopilar utensilis de cuina, del bany i del dormitori i ells/es han de
col·locar-los a la seva habitació corresponent.
Hi ha moltes activitats del quotidianes, menys estrucutrades, on podem reforçar la
classificació: ordenar els estris de cuina al seu lloc, les seves joguines, demanar-los
pinces per colors quan estenem la roba…
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