Activitat

En Santi i les emocions
Activitat entorn les emocions: com s’expressen, què les provoca, com reaccionem, etc.

Objectiu
Parlar sobre les emocions i ajudar a reconèixer-les partint de la cançó “Santi, un nou amic”

Desenvolupament de l’activitat
S’escolta una vegada la cançó i, després, la mestra comenta les diferents frases. Per
exemple, quan diu:
- En Santi riu content - Quan esteu contents vosaltres? Què recordeu que us ha fet posar
contents?
- En Santi està enfadat - Quan us enfadeu vosaltres? Quan recordeu que us heu enfadat?
Què us fa enfadar? I després, s’ús va passar? Com? Algú us va ajudar?
- En Santi cau de cul - Ens ha fet riure quan queia de cul? Si caiem fa riure o ens enfadem?
Parlar de com et sents quan algú riu de tu.
- En Santi plora - Quan ploreu? què feu quan ploreu? qui ens ajuda? Què fem si veiem un
company que plora?

Durada de l’activitat
30 minuts.

Material que necessitem
DVD amb la música de la cançó. Lletra de la cançó.

Apunts per a la reflexió
En rotllana, després de l’activitat, es pot comentar com ha anat i parlar una mica sobre les
emocions. Tothom té moments en què es troba o bé content, o enfadat, alegre, tranquil,
trist, etc. Sempre tenim clar perquè? Parlar-ne i compartir-ho ens pot ajudar? En ocasions,
cal intentar posar-se a la pell d’un company per entendre perquè se sent d’una
determinada manera i com el podem ajudar.
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“Santi, un nou amic”
Holaaaaa
Holaaaa nens i nenes!
Avui us vull presentar un nou amic,
és un amic petit, petit, petit i molt entremaliat...
Ulls petits que tot s’ho miren, tot s’ho miren tot.
Aquí i allà tot ho regira, ho regira tot.
Ulls petits que tot s’ho miren, tot s’ho miren tot.
Aquí i allà tot ho regira, ho regira tot.
En Santi riu content, riu content, riu content.
En Santi fa la volta i voltes ara fem.
En Santi cau de cul i es queda quiet i es queda quiet.
En Santi ara plora i enfadat va fent.
Pica de mans!
Pica de peus!
Ai, ai, ai, ai, ai que s’ha enfadat.
Que us sembla si entre tots cridem ben fort, ben fort, el seu nom
i fem que torni a estar content?...1,2,3...Santi!
Ulls petits que tot s’ho miren, tot s’ho miren tot.
Aquí i allà tot ho regira, ho regira tot.
Una mà que ens diu bon dia, un bon dia a tots.
És una mà que sap parlar, és un bon dia nou!
En Santi riu content, riu content, riu content.
En Santi fa la volta i voltes ara fem.
En Santi cau de cul i es queda quiet i es queda quiet.
En Santi ara plora i enfadat va fent.
Pica de mans!
Pica de peus!
Ai, ai, ai, ai, ai que s’ha enfadat.
Que us sembla si entre tots cridem ben fort, ben fort, el seu nom
i fem que torni a estar content?...1,2,3...Santi!
Ulls petits que tot s’ho miren, tot s’ho miren tot.
Aquí i allà tot ho regira, ho regira tot.
Una mà que ens diu bon dia, un bon dia a tots,
I tots plegats juguem cantant, cridant el seu nom.
En Santi riu content, riu content, riu content.
En Santi fa la volta i voltes ara fem.
En Santi riu content, riu content, riu content.
En Santi ara marxa i li diem adéu!
Pica de mans!
Pica de peus!
Ai, ai, ai, ai, ai que ja se’n vaaaa
Que us sembla ara que en Santi marxa li diem ben fort, ben fort, ben fort adéu.
...1,2,3....Adéu Santiiiii!

