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2020

          DADES

 Públic destinatari:  CE2

* Instructions en langue française: texte en bleu

1. DADES PEDAGÒGIQUES

Nom de la sessió : Sant Jordi, la rosa I el drac

L’alumne serà capaç de : conèixer la llegenda de Sant Jordi i  anomenar els
diferents elements i personatges de la llegenda

Activitat : 

1.” Bon dia, quin dia és avui?”,  “Quin dia era ahir?” “Quin dia serà demà?”
quin temps fa avui? Quin  temps va fer ahir? I demà, quin temps farà?

 2. Cantar la cançó dels mesos de l’any.

3.  appropriation :   obrir  l’enllaç  (=  le  lien) amb la Llegenda  de  Sant  Jordi,
Escoltar I observar la llegenda.

4. Observar les diferents escenes de la llegenda i ordenar-les. Pots tornar a
veure la llegenda per ajudar-te. 

5.Observa les diferents fitxes de  dòmino i repeteix (=répète)  el nom de cada
element o de la llegenda en veu alta (la princesa, el drac, el castell, la rosa, la
llança, el rei) I  posa (=mets) les fitxes al lloc (=à l’endroit) corresponent. 
També pots imprimir el dòmino, retallar (=découper)  les fitxes i jugar sobre la
taula (= jouer sur la table)

Acte de parla : la princesa, el drac, el castell, la rosa, la llança, el rei
Competències lingüístiques     mobilitzades   : CO, EO, CE
Objectius     culturals / patrimonials   : conèixer la llegenda de Sant Jordi.
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Objectius  altres :  Seguir (=suivre) instruccions,  fer  manualitats  (=faire  des
travaux manuels )

1. SUPORTS UTILITZATS

Fitxa o exercici  distribuït (adjuntar obligatòriament):  cf.  exercici adjunt  al final
d’aqueix document.

Material complementari utilitzat : 

Cançó Els mesos de l’any:
https://www.youtube.com/watch?v=Wmnol9SPy_8&list=PL8-
VFA6anjXQsnEARO9KgK5CNyeOcdEbQ&index=2&app=desktop

Enllaç Llegenda de Sant Jordi interactiu:
 http://www.petitaxarxa.cat/santjordi/llegenda/

Enllaç suplementari “Les tres bessones i el drac” :
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU
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