TASQUES PER FER A CASA

ÀMBITS
Lingüístic

L’hora del conte

Tasca

Enregistra un conte i
comparteix-lo amb la
família i els amics.

Què necessito
★
★
★

Un espai de la casa tranquil.
Una cartolina per fer l’escenari.
Retoladors, teles, cintes…

Com ho puc fer
★ Pensa en un conte que coneguis o,
millor, inventa’n un de nou.
★ El pots presentar en una
cartolina doblegada com un
tríptic, que serà el suport
gràfic que t’ajudarà en la teva
explicació. Pots demanar ajuda a
un adult; compartint aprenem en
equip!!
★ A cadascuna de les parts del
tríptic, pots dibuixar, escriure
paraules, enganxar imatges o
objectes que siguin
representatius del que estàs
explicant.

Puc consultar
★
★
★

Una mà de contes
Lectura de contes
Contes infantils

Un cop assajat

Idees per preparar-lo
Segueix una estructura d’inici,
nus i desenllaç
Per començar:
★ Els personatges inicials...
★ A casa, a la jungla, al riu, al
carrer, al bosc, en un castell, en
una pista de monopatí,…
★ Fent un viatge a la selva, a l’espai…

Què pot passar:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Se'n van a…
Es troben a…
Tenen ensurts, sorpreses inesperades
Tenen por
S'amaguen, lluiten
Juguen
Passegen
Construeixen
Tenen problemes
Volen aconseguir
Fan curses

Com
pot acabar:
★
★
★
★
★

Té un final feliç
S’acaba malament
Amb alguna sorpresa
Pot acabar-se al mateix lloc que ha
començat o en un altre

Comprovo si
Estic satisfet o satisfeta:
★ Amb l’elaboració del mural
★ Amb l’estructura del conte
★ Amb l’exposició oral del
conte : to de veu, postura, el
ritme de l’explicació…

Imatges by flaticon

★ Recita’l per a la família.
★ Demana a algú de la família que
en faci un petit vídeo i envia’l
als amics, avis, tiets…
Font consultada Arc CESIRE
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