
Programacions maig 2020

          DADES

 Públic destinatari:  MS

* Instructions en langue française: texte en bleu

1.- DADES PEDAGÒGIQUES

Nom de la sessió : Els nombres de la primavera.

L’alumne serà capaç de : dir els nombres i molts animals de la primavera.

Activitat 1: 

A l’enllaç (=lien) https://www.youtube.com/watch?v=7YJG9NZNOTA 

• escoltar (=écouter) els nombres de 0 a 10.

• fixar-se bé (=regarder attentivement) en el vídeo

• comparar amb la imatge següent (=suivante)

Precisions per als pares (=pour les parents)

• 1 et 2, quand ils indiquent une quantité de choses, d’êtres…,

prennent la marque du féminin :

un sol una lluna com en francès

dos anys dues dents diferent del francès
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• La xifra (=le chiffre) 1 se diu u [ou] o un [ounn]

• Quan determina un nom, és sols (=seulement) un :

un infant, mai (=jamais) u infant

• 8 →  Pot ser (= peut être) vuit o huit.

Huit est utilisé en Pays Valencien

En Catalogne, Catalogne Nord, on dit vuit [bouytt]

• 9 Apolit/Atenció (= !) a la pronúncia: nou [now]

+
Mit aquí (=Voici) fitxes  amb les xifres de 1 a 10 ;
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Activitat 2:

• Compteu i digueu quants (=combien de) animals o objectes hi ha.

A cada (=chaque) fitxa hi ha dibuixat (=dessiné) el nombre corresponent de coses o 
animals.

→ Conteu i dieu quants animals/objectes hi ha.

Ajudeu-vos amb el vocabulari ja estudiat anteriorment i el nou (=le nouveau) que es 
troba més avall (=ci-dessous)
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Precisions per als pares

• L’interrogant és QUANTS  si el nom és masculí  [kwann]

            QUANTES si el nom és femení [kwanntess]

• La « s » del plural se pronuncia (= le « s » du oluriel doit s’entendre)

Exemples:

[ Fitxa 2] – Quants pollets hi ha ?

– Un, dos. Hi ha dos pollets.

[ Fitxa 4] – Quantes formigues hi ha ?

– Una, dues. tres, quatre. Hi ha quatre formigues.

Activitat 3: Canteu amb el cargol!

https://www.youtube.com/watch?v=OBuwtC3qDsI
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Un conill

Una regadora
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