
ORIENTACIONS DE
TREBALL 

Fer jocs en família on estigui present el llenguatge: 

Jugar a endevinalles parlant (A quin grup pertanyo?, Com sóc?, Què faig?, On visc?...)

Jugar a endevinalles fent mímica

Jugar a “Un vaixell carregat de...” i dir totes les paraules que se’ns acudeix:

De l’espai on ens trobem o d’un altre espai de la casa (la cuina, l’habitació de dormir,

el bany...)

D’un grup o família de paraules, per exemple: vehicles, animals, aliments, roba,

joguines,  esports, eines de cuina

Jugar al “Veig veig”

Joc simbòlic, amb legos, animals, cuineta, cotxets...

Aprofitar una de les activitats que fem a casa amb els nens per donar models de

llenguatge, aprendre paraules noves...

Mirem conjuntament un conte, un còmic... i:

Li expliquem nosaltres

Demanem que ens l’expliqui

Fem preguntes sobre el què passa a la història

Ens fan preguntes a nosaltres 

Pensar com pot acabar la història abans d’arribar al final

Una vegada llegit, pensar què és el que ens ha agradat més

Faríem un final diferent?

Ens agrada el títol del conte?, podria ser un altre?...

https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/

https://cavallfort.cat  (audiocontes al Tatano)

Escoltar i cantar cançons. Estareu treballant l’escolta i la memòria seqüencial auditiva

d’una manera divertida i lúdica, a part del ritme i la melodia. 

Damaris Gelabert: concert a casa: https://www.youtube.com/watch?

v=m8IUrWex0Ts

El pot petit. Concert 10 anys https://www.youtube.com/watch?v=SWM51EY4qMU

Lali BeGood https://www.youtube.com/watch?

v=53xZI37RAZ0&list=RD53xZI37RAZ0&start_radio=1Mainasons. 

Cançons tradicionals catalanes amb un toc diferent 

https://www.youtube.com/watch?v=c_qH2SI_-Ts

Hola famílies!

 

Esperem que passeu el millor possible aquests dies a casa. 

 

Com que no sabem quants dies pot durar aquesta situació, us proposo que setmana a

setmana fem alguna activitat per afavorir el llenguatge i la parla dels vostres fills/es.

 

Us donem unes idees generals, aprofitant que tenim aquest temps compartit entre els grans i

els petits de la casa:

 

Algunes propostes:

Algunes propostes:

 

 

 

 



ORIENTACIONS DE
TREBALL 

Mirem la tele conjuntament, és una activitat que fem sovint i en algun moment podem

seleccionar algun episodi de dibuixos, pel·lícula o programa que veiem per parlar entre

nosaltres:

Qui són els protagonistes, els descrivim...

Què els passa, són coses que ens passen a les persones a la vida real?

Ens ha agradat allò que hem vist, expliquem perquè, quant...

Si són episodis, els volem continuar veient? si és així...

Què podria passar al següent episodi?

https://www.ccma.cat/tv3/super3/les-tres-bessones/

Cuinem conjuntament:

Pensem quins ingredients necessitem per fer la recepta

Quins aparells de cuina hem de fer servir

Quines quantitats

Com ho hem de fer

Activitats amb tablet. Acompanyar amb el llenguatge el joc que en aquell moment estem

fent amb  el  nen/a.

Supermercat divertit: https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.bubadu.supermarket&hl=es

Pizzes: https://play.google.com/store/apps/details?

id=si.pilcom.apps.pizzamakerkids&hl=en_US

Pepa Pig:  https://peppa-in-the-supermarket.uptodown.com/androi

My play home:   https://play.google.com/store/apps/details?

id=com.playhome&hl=ca

Proposta amb contingut educatiu:

 

 

Algunes propostes d’apps en sistema android:

 

Bé! Qualsevol oportunitat de posar paraules a les coses que fem a casa, és una oportunitat

d’aprenentatge. Ens permet donar als nostres fills l’oportunitat d’utilitzar la llengua en una

situació no tan formal com ho fem en el marc de l’escola.

 

Endavant!!!
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