Programacions març 2020

DADES
Públic destinatarri:

TPS i PS

1. DADES PEDAGÒGIQUES
Nom de la sessió : el color d’un petó
L’alumne serà capaç de : identificar els colors
Activitat :
1. Cantem la cançó bon dia per saludar-nos
2. Saludem a en Mic
- Hola Mic (els alumnes responen « hola Mic, bon dia Mic)
- Com estàs (en Mic respon « content » i els alumnes repeteixen
« content ! »)
- Quants anys tens ? (els alumnes responen « quatre !)
- En Mic es gran o petit ? (els alumnes responen (gran !)
3. Comptem fins a 5 i demano als alumnes si son grans o petits i responen
« sóc gran ! »)
4. Preguntar als alumnes com estan mostrant uns cartonets i gesticulant
molt bé ( Liam estàs content, trist o enfadat ? l’alumne respon « estic
content/trist/enfadat). Els alumnes ja saben que si Són nenes han de
respondre « contenta, trista o enfadada. Si s’equivoquen els hi dic « ets
un nen o una nena ? així saben rectificar. Cantem la cançó de les
emocions
5. Recordem els colors que ja hem après (verd, blau i roig) Cantem la
cançó dels colors abreviada)
6. Recordem les parts del cos, cantem la cançó « cap, panxa genolls i
peus » tocant-nos les parts del cos corresponents. Tot seguit fem el joc
de les parts del cos, demano als alumnes de tocar-se una part del cos
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(toqueu-vos el nas/la panxa/ l’orella, etc.), finalment em toco una part del
cos i demano « què és ? », els alumnes responen « el nas, la boca, el
dit, etc.
7. Conte : Llegim el conte de quin color és un petó, un cop acabada la
lectura demano als alumnes « un petó és de color groc ? » (d’aquesta
manera introduïm els colors que encara no hem treballat), els alumnes
responen « si, no » i tot seguit els demano de quin color és un petó
« Liam de quin color és un petó ? » els alumnes responen segons el seu
criteri.
8. Per finalitzar la sessió ens diem adéu cantant la cançó del trenet.
Acte de parla estic content/a, estic enfadat/ada ; sóc gran ; el nas, la boca, la
mà, etc. ; és blau, és roig, és multicolor, etc.
Competències lingüístiques mobilitzades : CO, EE
Objectius culturals / patrimonials :
Objectius altres :

2. SUPORTS UTILITZATS
Material complementari utilitzat :
Cartonets de colors i de les parts del cos
En Mic (personatge super3)

Cançó bon dia : https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
Cançó dels colors : https://www.youtube.com/watch?v=LqcsCxSt6mI
Cançó de les parts del cos : https://www.youtube.com/watch?v=byuDZIj5G3k
Cançó per dir adéu : https://www.youtube.com/watch?v=gYtqy8Bzh-I
Cançó de les emocions (instrumental) : amb la part instrumental de la cançó “if
you are happy” cantem la cançó en català. Aprenen la lletra molt ràpidament.
Conte : de quin color és un petó ?
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Lletra de la cançó de les emocions:

Si estàs content i ho saps pica de mans
Si estàs content i ho saps pica de mans
Si estàs content i ho saps i a tothom ho vols mostrar
Si estàs content i ho saps pica de mans

Si estàs trist i ho saps abraça’m
Si estàs trist i ho saps abraça’m
Si estàs trist i ho saps i a tothom ho vols mostrar
Si estàs trist i ho saps abraça’m

Si estàs enfadat i ho saps pica de peus
Si estàs enfadat i ho saps pica de peus
Si estàs enfadat i ho saps i a tothom ho vols mostrar
Si estàs enfadat i ho saps pica de peus
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