Activitat

Obre i mira
Descobrir els personatges del 3r conte d’en Santi “Com em veus?”, diferents de com són en
el mateix conte.

Objectiu
•
•
•

Adonar-se que tots som diferents per arribar a acceptar tothom.
Augmentar el vocabulari.
Observar i adonar-se dels trets físics que ens diferencien els uns dels altres.

Desenvolupament de l’activitat
L’activitat es pot dur a terme individualment o en petit grup.
Consisteix en anar obrint i tancant les finestres de cartolina per anar descobrint els canvis
entre els personatges del conte i els personatges del joc.

Durada de l’activitat
15 minuts

Material que necessitem
Làmina amb les finestres amb els diferents personatges.
3r conte d’en Santi “Com em veus?”

Elaboració del material:
1. Imprimir els 3 documents adjunts.
2. Document 1: retallar el rectangle de cada una de les 6 imatges (nena amb
pigues/”algunes persones tenen pigues a la cara”, noia amb els cabells lila/”algunes
persones tenen el cabell lila”, etc)
3. Document 2: retallar el rectangle de cada una de les 6 imatges (nena sense
pigues/”d’altres no”, noia amb el cabell ros/”d’altres el tenen ros”, etc)
4. Plegar cada una de les 12 imatges pel mig de manera que les imatges quedin a la
part de dins del plec.
5. Aparellar les imatges (nena amb pigues amb nena sense pigues, nena cabells lila
amb nena cabell ros, etc)
6. Enganxar una de les dues parts de cada parella d’imatges de manera que les
imatges amb fons color carn quedin a la dreta i les de color lila a l’esquerra. Es
tracta que quedin com si fos una finestra.
7. Per acabar, enganxar les parelles d’imatges a la plantilla, document 3.
8. Un cop acabat el muntatge cal plastificar-lo (fulls plàstic adhesiu) tenint en compte
que les finestres s’han de poder obrir cap a la dreta i cap a l’esquerra). Si ho féssim
amb la plastificadora no es podrien obrir les finestres.(vegeu fotos 1 i 2 JOC ACABAT)

Apunts per a la reflexió
Els nens i les nenes observen la cara dels personatges del conte i els identifiquen, i en l'obrir
la finestra verbalitzen la diferència perquè recorden la cara anterior.
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ALGUNES PERSONES
NO TENEN CABELL.

ALGUNES PERSONES
TENEN PIGUES A LA
CARA.

ALGUNES PERSONES
PORTEN CUES.

ALGUNES PERSONES
TENEN EL CABELL
LILA.

ALGUNES PERSONES
TENEN ELS ULLS
GROSSOS.

ALGUNES PERSONES
PORTEN ULLERES.

D’ALTRES
EN TENEN MOLT

D’ALTRES NO.

D’ALTRES TENEN EL
CABELL CURT.

D’ALTRES
EL TENEN ROS.

D’ALTRES ELS
TENEN PETITS.

D’ALTRES NO.

