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IDEES PER FER DES DE CASA
Propostes de comunicació

?

Quin objecte és?

Escolteu amb molta atenció

Busqueu algú de la família per jugar-hi. Trieu un

Seieu en un racó de la casa tranquil. Tanqueu els
ulls i durant 5 minuts descobriu els sorolls que us
envolten. Sorolls de dins de casa, de casa dels veïns,
de l’escala, de fora el carrer, etc. Guardeu la llista de
sorolls en el vostre cap o, si podeu, escriviu-la. Si
torneu a fer el joc l’endemà a la mateixa hora, feu de
detectius, comproveu si hi ha sorolls que es
repeteixen o si aquests han canviat.

objecte qualsevol de la casa i mantingueu-lo en secret.
El vostre company o companya de joc ha d’endevinar
quin objecte heu triat.

Per donar pistes heu d’explicar-li com és, de què està
fet, com s’utilitza i per a què.

Alerta: en cap moment podeu dir el nom de l’objecte
fins que el vostre company de joc l’encerti o es doni
per vençut.
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Algunes idees més

Jugant amb les paraules

Si teniu revistes o diaris vells per casa retalleu les paraules del titulars
una per una. Si no en teniu, els podeu escriure vosaltres mateixos.
Quan en tingueu 3 o 4 de retallats, barregeu les paraules i jugueu a
combinar-les i a inventar titulars nous, divertits, absurds…

EL LLORO HA
Temps de contes
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Petites històries
Pack Màgic
Recursos. Racó de contes. XTEC
300 contes

HOME

Els contes de La Laura i en Joan

Bon dia a tothom

Per començar bé el matí prepareu un missatge per a
algú que fa dies que no veieu. Comenceu amb un
“Bon dia” i, a continuació, expliqueu-li què teniu
pensat fer avui, quin temps fa, com us trobeu, què
esmorzareu.... També podeu practicar un
embarbussament. Quan ho tingueu tot pensat, ho
graveu i envieu. Podeu llançar el repte a la persona
destinatària del missatge que faci el mateix.

Imatges by flaticon

Busqueu un racó tranquil: amb un llençol,
quatre cadires, pinces de la roba i uns coixins
us podeu fer una cabana per mirar contes.
Som-hi! Mirant la tapa del conte o al llegir el
títol, podrieu dir de què tractarà? Us ha
passat mai alguna cosa semblant? Podríeu
imaginar un altre final? En arribar al final,
penseu com podria continuar la història. I si
barregeu els personatges de diferents contes
per crear-ne un de nou i original?

Contes Infantils en català

