UR A
T
N
E
V
L’A
UA
N
I
T
N
O
C
A CA S A

Primtere
Trimes r

infantil

Benvingudes,
famílies!
Si esteu llegint aquesta carta, és que ja heu fet els primers
passos necessaris per a entrar en el món Croqueta
i acompanyar els vostres fills i filles en grans aventures.
Enhorabona! Ho passareu de categoria.
Aquesta guia per a la família us permetrà traure partit
al material digital que heu activat amb la llicència i,
a més, us proposa altres activitats per a crear moments
bonics a casa. Per això, la guia està organitzada per a ser
utilitzada segons les indicacions que la profe us vaja
donant. Així ens assegurarem que la connexió entre
el que estan aprenent a l’escola i a casa és total.

Croqueta, el projecte en què estan immersos els vostres fills i filles,
és una proposta on ells aprenen sent els protagonistes de grans
aventures, on posaran en joc totes les seues capacitats i la seua
gran imaginació per a resoldre tot tipus de situacions. I teniu
l’oportunitat de viure-ho amb ells en directe a través
de Croqueta family!
La nostra idea és que els xiquets puguen ser tan autònoms
com siga possible en totes les activitats que proposem, però
en alguns moments necessitaran un poc d’ajuda. Aquesta és
la raó per la qual hem creat algunes icones que us permetran
reconéixer i diferenciar fàcilment aquests moments. Us ho
expliquem en la pàgina següent.

AVANT!
L’
CONTINUAVENTURA
I LA DIV A A CASA
ERS
ASSEGU IÓ ESTÀ
RADA.

Missió

Hola, famílies!
soc Nella.
Ja em coneixereu.

ENIGMA
ANIMAL

La vida a la Terra està en perill per la contaminació,
els incendis i les inundacions. La Societat Protectora
del Planeta té un pla de salvament, i per a formar-ne part
cal descobrir tres animals dels quals només es té una dada:
un pertany al mar; un altre, a la terra, i l’altre, a l’aire.
Trobar cadascun dels animals serà un repte diferent i,
per a resoldre’l, els xiquets i xiquetes es convertiran
en aprenents de protectors del planeta.

Només volia dir-vos
que, abans de llegir res
de res, pregunteu als
vostres fills, que siguen
ells els que primer
us conten de què
va l’aventura…
Us sorprendreu!

MISSIÓ
Descobrir tres animals.

REPTE 1
Descobrir l’animal
que pertany al mar.

REPTE 2
Descobrir l’animal
que pertany a l’aire.

REPTE 3
Descobrir l’animal
que pertany a la terra.

ASSOLIMENT FINAL
Formar part de la Societat
Protectora del Planeta.

Aquesta guia té icones que us permetran identificar diferents tipus d’autonomia en les activitats.

Aquesta icona indica que heu
de llegir o explicar les activitats
al xiquet perquè les puga fer de
manera autònoma sense ajuda.

Aquesta icona indica que podeu
fer les activitats conjuntament,
dramatitzant, debatent, resolent…

Aquesta icona indica que heu
de llegir els textos al xiquet
per a complementar la missió.

3

La missió: Enigma animal

Llibre
rol

Cançó

Mural

Les aventures i desventures
de Peronella Pimentó

Pàg. 5

Àudios
i vídeos

TIV

Contes

Pàg. 26

Trencaclosques

CANÇONS
I AUDICIONS

Àudios
i vídeos

Música, moviment i relax

Pàg. 31

Tallers creatius

MINDFULNESS

Pàg. 36

Moments de concentració

Pàg. 41

LÀMINES
GRAFOMOTRICITAT
LÀMINES
NUMERACIÓ
Àudios
i vídeos

Àudios
i vídeos

CANÇONS
I AUDICIONS

TALLERS
CREATIUS

LÀMINES
PERSONATGE

Accedeix a com s’usa
el material digital
de Croqueta Family.

Mural

TIV

La missió: Enigma animal
On transcorrerà la missió? Observem i juguem amb el Mural
Perquè us feu una idea del context en el qual es desenvoluparà
la missió que heu de resoldre, el Mural és una gran ajuda.
Podeu observar i anomenar elements relacionats amb cada repte.
• En el primer repte, observeu els elements del mar.
• En el segon repte, els de la terra.
• I en el tercer repte, els de l’aire.

A MÉS, EL MURAL DONA MOLT MÉS JOC…

1

Veig, veig… un animal que està davall de la terra,
però no hi viu. Quin animal és? (El dinosaure).
Imagineu com ha pogut arribar fins allà, com
vivia, què li va poder passar…

Imagineu que sou un «banc de peixos».
Desplaceu-vos de diferents maneres:
nadar sense quasi moure les aletes
(braços); nadar a diferents velocitats
(ràpid/lent); nadar movent només una
aleta… Es pot repetir l’activitat amb
altres animals aquàtics.

© Marta Chicote - GELV

Assenyaleu tots els
animals marins.
Quants acaben
amb la lletra a ?
(Balena, medusa,
morena i estrela).

Localitzeu el cofre del tresor i debateu sobre
les dificultats que pot tindre trobar-lo i sobre
què penseu que hi ha dins.
163708_INFANTIL2019_5A_Murales.indd 1

Voleu trobar l’element
discordant? Ací teniu algunes
pistes: És un animal que viu davall
de terra (les formigues, els talps
o els conills). És un animal la casa
del qual és un cau (els talps o els conills).
És un animal que menja carlotes
(els conills). Quin és? (El conill
que està dormint recolzat
en uns coixins).

Asseieu-vos com la xiqueta
del Mural, tanqueu els ulls
i escolteu una música relaxant.

Imagineu que esteu dins del cau
dels conills i que voleu anar
a buscar el cofre del tresor
que està en el fons del mar.
Assenyaleu un itinerari des
del cau fins al cofre, i expliqueu
quines accions hauríeu de fer
(nadar, córrer, grimpar…)
i les dificultats que hauríeu
de superar.

Localitzeu els talps i els conills i parleu sobre com viuen
i la falta de visió que tenen. Moveu-vos lliurement pel saló
amb compte i amb els ulls tancats.
31/01/2019 11:43:36

Fes clic en la carta que apareix al costat del Mural i localitza o assenyala l’element,
la silueta o l’ombra que s’hi mostra.
Si voleu ampliar informació sobre cadascun dels hàbitats (terra, mar i aire) i animals
que apareixen en el Mural, podeu anar a les Targetes d’informació visual (TIV).
5

Ens submergim en el Joc Croqueta!

I arriba el moment més esperat…
Comença la missió!
Abans de començar a descobrir
les pantalles, heu d’escoltar
el missatge que ens envia Nella.
Doneu-li a l’àudio en el digital
o llegiu-lo junts.

Missatge urgent. La vida a la Terra està en perill
per la contaminació, els incendis i les inundacions.
La Societat Protectora del Planeta té un pla de salvament.
Voleu formar-ne part? Sí?
Doncs per a això, haureu de desxifrar un enigma: descobrir
tres animals dels quals teniu només una dada. Un pertany
al mar; un altre, a la terra, i un altre, a l’aire.

Cançó

REPTE 1

1

I per a carregar les pile
s al màxim
canteu la Cançó On est
an els animals?
No oblideu que teniu
també la versió
karaoke.

8

El primer repte comença davall de l’aigua.
Un aprenent de protector del planeta s’ha
de preparar i s’ha de vestir amb roba adequada
per als diferents reptes que durà a terme.
Ha de ser roba summament adaptable a diferents
ambients.
La primera pista que apareix són unes petxines
buides, cosa que ens porta a pensar que a l’animal
que busquem li agrada menjar mol·luscos.
Descobrim el peix lloro, però està menjant algues;
per tant, sembla que este peix no és… El descartem!
Quan observem bé l’escena amb la llanterna,
alguna cosa crida la nostra atenció… un parell
d’ulls amagats. Qui deu estar camuflat?

Vaja! L’animal ha eixit fugint i no l’hem pogut vore
sencer… Què són eixes taques? Ha deixat unes
taques de tinta per a defendre’s de les morenes.
Això ens serveix de pista! Quin animal pot ser?
Hem pogut vore també que té tentacles.
Ara sabem que l’animal que busquem menja
mol·luscos, es camufla, expulsa tinta per a
defendre’s i té tentacles. Deu ser el calamar o el
polp? La Societat Protectora del Planeta ha dit que
només en podia ser un… Ha arribat l’hora d’usar la
lupa especial per a tornar a observar l’escena. El
calamar s’esvaïx i només queda el polp. Ja ho
tenim! L’animal que busquem és el polp. Primer
animal trobat.

Per a completar amb èxit aquest primer repte, no oblideu que podeu
consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 2-11) i les TIV relacionades
amb el primer hàbitat (1-22).

Mural

Llibre
rol

TIV

6

Aprenents!, sembla que tot indica que el primer repte comença davall
de l’aigua. Quin és el primer animal que cal buscar?

1
1

2

3

TIV

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/mar
per a saber més sobre el primer
hàbitat que investigarem.

Observa en el Mural
els diferents animals aquàtics.
Assenyala’ls i anomena’ls.

Converseu sobre quin d’estos
animals (el peix lloro, el polp
o el calamar) podria ser el que
estem buscant. Qui deu ser?

 uins animals hi ha amagats? Pica per on
Q
s’indica per a descobrir-los.
Solució: Es descobreixen tres possibles candidats:
el polp, el calamar i el peix lloro.

És temps de submergir-nos i començar la missió. Per a això, el primer que hem
de fer és saber què necessitem per a portar-la endavant. Quin equipament
necessitem per a començar la missió?

2
1

Dibuixa en un paper
els diferents objectes
i complements d’un protector
del planeta. Poden ser variats,
per a diferents tipus d’aventures,
climes, etc. Què no pot faltar?

 atlla tot allò que no és necessari per a ser
R
un protector del planeta.
Solució: És de resposta oberta i es pot ratllar
el que es vulga.

7

Ara, un aprenent de protector del planeta s’ha de vestir amb roba adequada
per als reptes a què s’haurà d’enfrontar. Cal que siga roba summament adaptable.
Endavant, dissenyem la nostra!

3
1

2

Imagineu com ha de canviar
la roba de protector del planeta
especial per a anar al mar
i converseu.

Mou-te lliurement com si
estigueres nadant en el fons del
mar. Compte, un banc de peixos!
Esquiva’l!

 rrossega les peces de roba especials per als
A
protectors fins on corresponga.
Solució: Arrossegar cadascuna de les peces al lloc
corresponent.
Completa la silueta dibuixant-te.

Solució: Es pot dibuixar com ho desitge.

8

Ha arribat el moment de començar la recerca. Cal tornar a observar la pantalla
1 amb la llanterna per a no deixar-nos cap pista al fons marí.

4
1

Feu-vos set besos mentre compteu en veu alta.

2

Agrupa set objectes de la cuina, el saló, l’habitació… Per on començaràs?

3

Fes set voltes en unes de les estances de la casa. Ves amb compte per a no xocar
amb res!

 ornem a mirar la làmina 1 i passem
T
la llanterna per tota l’escena. Què hi veieu?
Per què deuen estar buides?
Solució: Quan passem la llanterna sobre la part
inferior de la pantalla es veuen 7 petxines buides.

 rrossega els gomets per a completar el nombre
A
7.
Solució: Arrossegar els gomets dins del nombre 7.

 ibuixa la quantitat de petxines buides
D
que has trobat.
Solució: Dibuixar les 7 petxines que s’han vist
en passar la llanterna.

9

Interessant troballa la de les petxines buides. Ací hi ha un peix menjant, però sembla
que el peix lloro s’alimenta de les algues dels esculls; per tant, este peix no és…
Segur que amb la llanterna vorem alguna cosa més.

5
1

2

TIV

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV / peix
lloro per a saber més sobre
este peix.

Imagineu les causes per les
quals es troben estos elements
en el fons del mar i inventeu
una història.

 es clic per a ratllar tot el que no hauria d’estar
F
en el fons del mar. Què has deixat sense ratllar?
Solució: La roda i la botella de plàstic.
Pinta de verd el peix lloro que està menjant.
Solució: Quan es pinta es descobreix que el peix lloro
no s’alimenta de mol·luscos i, per tant, ja es descarta.
 assem la llanterna per a observar l’escena.
P
Hi ha alguna cosa que vos cride l’atenció?
Solució: Quan passem la llanterna es veuen els ulls
del polp que està camuflat en la roca. Serà el polp?

Vaja! El nostre animal ha eixit fugint i no l’hem vist sencer… Mireu!,
semblen uns tentacles. Què són eixes taques? Això ens serveix de pista!

6
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2

TIV

Llibre
rol

Mesureu-vos diferents parts
del cos (cames, braços, dits,
cabells…) i feu comparacions
per a comprovar quines parts
són tan llargues o tan curtes
com unes altres.

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/morena
per a saber més sobre este
animal.

 ssenyala la morena que és tan llarga
A
com la que té la boca oberta.
Solució: La morena de baix.

3

Aneu a la pàgina 6 del Llibre
rol per a conéixer quins animals
tiren tinten i per a què.

Posa més pintura negra en les taques de tinta.
Solució: En aquesta pantalla es vol centrar l’atenció
en unes taques de tinta que poden ser del calamar
o del polp.

10

Ha deixat tinta per a defendre’s de les morenes! Observem bé els nostres candidats.
Ja sabem que l’animal que busquem menja mol·luscos, es camufla, té tentacles
i expulsa tinta per a defendre’s. Quin animal pot ser?

7
1

2

Àudios
i vídeos

Classifica joguets en tres caixes
segons el color, la forma,
la grandària…

Desplaceu-vos lliurement
com els animals que apareixen
en la pantalla i imagineu el so
i el moviment de les ones del
mar. Voleu música ambiental?
Utilitzeu l’audició Una orquestra
de peixos (pista 4).

Fes clic per a encerclar els animals que tenen
aletes.
Solució: El peix lloro i el peix pallasso.
Fes clic per a encerclar l’animal que té pinces.
Solució: El cranc.
Assenyala els animals que tenen tentacles..
Solució: S’assenyala per a descobrir o confirmar
que tant el polp com el calamar tenen tentacles.
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Estem prop de resoldre el primer repte. La Societat Protectora del Planeta
ens va dir que només en podia ser un, i tenim dos sospitosos: el polp o el
calamar. Ha arribat l’hora d’usar la lupa especial per a descobrir-lo.

8
1

2

Mural

TIV

Localitza el polp i el calamar
en el Mural. On estan?

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/polp
i la TIV/calamar per a saber més
sobre estos dos animals.

 usca les set diferències i marca-les
B
en la imatge de la dreta.
Solució: El tauró, el nom del submarí, el peix verd,
la taca de tinta, el polp, el peix xicotet i la petxina.
 tilitza la lupa per a observar les escenes.
U
Qui desapareix? L’animal que queda té tentacles
i tira tinta?
Solució: Quan passem la lupa per la pantalla
s’esvaeix el calamar i es confirma que l’animal
aquàtic que busquem és el polp. Acaba el primer
repte.

ENHORABONA, APRENENTS! HEU TROBAT EL PRIMER
ANIMAL: EL POLP!
I per a celebrar-ho… Moveu l’esquelet amb la cançó
Fes la croqueta! Si sou dels més atrevits, podeu aprendre
la coreografia completa del ball en
http://croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com.

Àudios
i vídeos

12

REPTE 2

9

16

Eixim de l’aigua! El segon repte té lloc en el món
aeri. Quins animals volen? N’hi ha molts!
La primera pista ens porta fins als insectes
i les flors, així que sembla que l’animal que
busquem és un insecte al qual li agraden les flors,
però per què? Tornem a observar amb la llanterna
les flors i… Clar! Les flors tenen pol·len.
I a quins insectes els agrada el pol·len? La lupa ens
ajudarà a descobrir-ho. Serà la papallona, la
libèl·lula o l’abella l’animal que busquem? Les
libèl·lules s’esvaïxen quan passem la lupa, així que
les descartem i ens queden les abelles i les
papallones.

Les papallones volen, són insectes i recullen pol·len
de les flors. Sembla que l’hem trobat! Però, compte,
no ens deixem cap pista…
Ho observarem tot bé amb la llanterna… És un
agulló! És la pista definitiva, l’animal que busquem
és una abella, però quin serà? En la bresca hi ha
moltíssimes. Ens haurem oblidat d’alguna cosa?
Quan observem de nou amb la llanterna… Sí, és
l’abella reina! Segon animal trobat.

Per a completar amb èxit aquest segon repte, no oblideu que podeu
consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 12-21) i les TIV relacionades
amb el segon hàbitat (23-44).

Mural

Ja tenim el primer repte complet! Eixim del mar! Completarem
el segon repte, però busquem un animal d’aire o de terra? Sembla
que esta vegada ens n’anem volant.

9
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3

4

Llibre
rol

TIV

TIV

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/aire
per a saber més sobre
el segon hàbitat que
investigarem.
Observa en el Mural els
diferents animals aeris. Quins
n’hi ha?
Converseu sobre com ha
de canviar la roba de protector
del planeta per a la missió
de l’aire: Són necessàries ulleres
d’aviador, ales…?
Imita els animals que volen
i els mitjans de transport aeris,
canviant la velocitat, intercalant
girs i piruetes, etc.

 es clic per a ratllar una cosa que vola per l’aire
F
i que no és un animal.
Solució: L’avió.
 rrossega cada animal i col·loca’l en l’ombra
A
que correspon.
Solució: Cal arrossegar els animals a l’ombra
corresponent.

13

Comencem a investigar, quins animals volen? N’hi ha molts!
Busquem alguna pista… Ací hi ha insectes i aus. On deuen anar?

10
1

2

Àudios
i vídeos

Representeu una bandada
d’aus volant pel cel al ritme
de l’audició Volant (pista 6).

Fes sèries amb diferents
objectes de la casa. Es poden
fer amb retoladors, llapis,
coberts, calcetins… Amb quin
començaràs?

 rrossega les imatges per a completar
A
les sèries.
Solució: Cal arrossegar els animals de la part
inferior de la pantalla per a completar les sèries.
 es clic en el pardal i en l’insecte
F
per a descobrir qui arriba a la flor.
Solució: Es descobreix que la libèl·lula arriba
a la flor. Per tant, es descarten les aus i se segueix
sobre la línia dels insectes.

14

Llavors, l’animal que busquem és un insecte i li agraden les flors,
però per què? Seguim a vore què trobem…

11

Llibre
rol

1

Per a conéixer on es troba el pol·len i què fan els insectes amb estos granets,
aneu a la pàgina 18 del Llibre rol.

2

Aneu a l’apartat de les TIV i observeu i llegiu la TIV/pol·len per a saber més sobre
el pol·len.

3

Feu mots encreuats senzills en família. Podeu emprar noms d’animals, plantes,
fruites, etc.

4

Tria un dels animals que apareixen en els mots encreuats i desplaça’t com
ell per tota la casa. Compte quan alces el vol!

 ornem a mirar la làmina 9 i usem la llanterna
T
per a descobrir alguna cosa més.
Solució: Quan passem la llanterna per la flor
es descobreixen taquetes de pol·len.

TIV

 rrossega les lletres i completa els mots
A
encreuats per a saber com s’anomenen
els granets que has descobert que té la flor.
Solució: En la part central i en vertical, ombrejat
en morat, es descobreix la paraula POL·LEN.

15

Hem arribat a un parc replet de flors i arbres! És clar! Les flors
tenen pol·len. A quins insectes els agrada? Ha de ser un d’ells.
La nostra lupa ens pot ajudar a descobrir-ho.

12
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Llibre
rol

TIV

Mural

Per a conéixer la important
labor de pol·linització que fan
alguns insectes, aneu a la
pàgina 18 del Llibre rol.

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/
mosquit i la TIV/libèl·lula
per a saber més sobre estos
insectes.

Localitza la libèl·lula en el
Mural. On està?

 ompta els insectes que hi ha de cada tipus
C
i arrossega els nombres.
Solució: Hi ha 7 abelles, 5 papallones, 3 libèl·lules
i 0 mosquits. Com que hi ha 0 mosquits, es descarta
el mosquit.
 sa la lupa per a saber quins insectes
U
desapareixen perquè no els agrada el pol·len.
Solució: Quan passem la lupa per la pantalla
s’esvaeixen les libèl·lules. Per tant, es confirma
que no els agrada el pol·len.
 es clic per a ratllar els insectes que has
F
descobert que no els agrada el pol·len.
Solució: Les libèl·lules, perquè ja s’ha descobert
que no els agrada el pol·len.

Hem descartat els mosquits i les libèl·lules. Així que ens13queden les abelles
i les papallones. Estem a prop. Les papallones volen, són insectes i agafen pol·len
de les flors. Sembla que ho tenim!

13
1

2

Fes boletes de plastilina i de
paper de diferents grandàries.

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV/
papallona per a conéixer-les un
poc més.

1

TIV

Fes boletes de plastilina i de
paper de diferents grandàries.
Aneu a l’apartat de les
TIV i observeu i llegiu la
TIV/papallona per a conéixer-les un poc més.

2

 es clic damunt de la flor que és tan gran com
F
la flor on està la papallona.
Solució: La flor de dalt.

16

Cada vegada estem més a prop. Continuem investigant sobre les papallones!
Però compte, usem la llanterna per a no deixar-nos cap pista.

14
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TIV

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/
papallona per a conéixer-les
un poc més.

Formeu grups amb diferents
quantitats de joguets
i completeu-los perquè en tots
n’hi haja set.

 rrossega els cercles negres fins a les ales de
A
les papallones perquè totes tinguen set taques.
Solució: Cal arrossegar els punts negres sobre les
ales de les papallones perquè totes en tinguen set.
 o vos deixeu cap pista? Busquem atentament
N
amb les llanternes.
Solució: Quan passem la llanterna sobre la pantalla,
es veu l’agulló d’una abella. Es descarta la papallona
per a començar a investigar sobre les abelles.

L’agulló ha sigut clau en el canvi de rumb de la investigació. Hem arribat al regne
de les abelles. És la pista definitiva: l’animal que busquem és una abella, però quina
deu ser? A la bresca n’hi ha moltíssimes.

15
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TIV

Feu carreres de cotxes o
animals de joguet. Col·loqueu
una línia de meta i a córrer!
Quan acabeu, converseu sobre
l’ordre d’arribada a la meta: De
quin color és el tercer cotxe?
Quin lloc ocupa el cotxe groc?

Aneu a l’apartat de les TIV i
observeu i llegiu la TIV / abella
obrera i la TIV / abella reina per
a conéixer-les un poc més.

 rrossega els ordinals del 1r al 7é segons
A
l’ordre en què entren les abelles al rusc.
Solució: Cal arrossegar els ordinals a les caselles
segons l’ordre que ocupen les abelles en la fila.

17

Ja ho tenim clar! Sabem que és una abella, però… quina, si són totes
iguals? Són moltes i es mouen molt ràpid! Ens estem deixant alguna
pista? Usem la llanterna!

16
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TIV

Llibre
rol

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/bresca
per a saber com és, quantes
abelles hi poden haver, etc.

Converseu sobre els diferents
tipus d’abelles i com
s’organitzen: Qui és l’abella
reina? I les obreres? I l’abellot?
Aneu a la pàgina 17 del Llibre rol
per a tindre més informació.

 bserva les cel·les plenes de mel. Una abella
O
n’ompli dos més. Pinta-les.
Solució: Cal pintar dues cel·les, les que es vulga.
Quantes cel·les plenes hi ha en total?
Solució: Cal arrossegar els nombres per a resoldre
la suma 3 + 2 = 5.
 sem les llanternes per a observar l’escena
U
i descobrir quina és l’abella que busquem.
Solució: Es descobreix que l’abella que busquem
és l’abella reina. Acaba el segon repte

ENHORABONA, APRENENTS! HEU TROBAT
EL SEGON ANIMAL: L’ABELLA!
I per a celebrar-ho… Prepareu croquetes en família!
Bon profit!

18
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REPTE 3

22

Ja tenim l’animal d’aigua i el d’aire. Anem
a per l’últim! El tercer repte és en la terra. El primer
que hem de fer és reconéixer quins animals viuen
en la terra… i davall?
La primera pista que tenim és… que viu davall
de terra! Quins animals viuen davall de terra?
Estem entre la formiga, el conill i el talp.
Començarem amb les formigues! Un bon protector
del planeta revisa tot bé abans de prendre una

decisió… Utilitzarem la llanterna per a rastrejar bé
l’escena… Hi ha un animal amagat! Quin és?
La Societat Protectora del Planeta ens envia una
pista, un enigma que resoldre. Tot indica que
l’animal que busquem és el talp, però vaja! Quan
usem la lupa s’esvaïx… hem seguit una pista falsa…
El talp no és.
No podem rendir-nos. Continuem buscant pistes…
Petjades i un cau… És el conill! Tercer animal
trobat.

Per a completar amb èxit aquest tercer repte no oblideu que podeu
consultar el Mural, el Llibre rol (pàgines 22-32) i les TIV relacionades
amb el tercer hàbitat (45-60).

Mural

Llibre
rol

Aprenents!, només ens queda l’últim repte, la terra. Estem molt prop
de ser protectors del planeta. El primer que hem de fer és reconéixer
quins animals viuen en la terra… i davall.

17
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3

4

5

TIV

TIV

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/terra
per a saber més sobre el tercer
hàbitat que investigarem.
Localitza en el Mural els
diferents animals de terra.
Converseu sobre com ha de
canviar la roba de protector
del planeta per a la missió
de la terra: Són necessàries
ulleres de busseig o d’aviador?
Xancletes o botes?…
Feu una llista d’animals
que viuen damunt i davall
de la terra i converseu sobre
quin penseu que deu ser.

 es clic per a ratllar els animals que no són
F
de terra.
Solució: Les dues aus i la mosca.
 es clic per on s’indica per a descobrir alguns
F
animals que poden viure davall de terra.
Solució: Cal fer clic en les tres zones que s’indiquen
per a descobrir la formiga, el talp i el conill.

Desplaça’t com una formiga,
com un talp i com un conill
al ritme d’una música que
t’agrade.

19

De segur que l’animal de terra que busquem és un d’estos. Sembla que tenim una
bona pista: és un animal que viu davall de terra! Deu ser la formiga, el talp o el conill?

18
1

Trieu qui serà el titella
i qui donarà les directrius
dels diferents moviments
o posicions. Qui maneja dona
les indicacions, i l’altre
les reprodueix. Per exemple,
que el titella mire cap amunt,
cap a un costat…
Després, intercanvieu els rols.
 inta de negre l’animal que va cap amunt
P
i de marró, el que va cap avall.
Solució: Cal pintar el gat de negre i l’esquirol
de marró.
 ncercla de color taronja l’animal que va cap a
E
un costat i de roig el que va cap a l’altre costat.
Solució: Cal encerclar el conill de taronja i el talp de
roig, o al contrari.
 uins animals no viuen davall de terra?
Q
Fes clic per a ratllar-los.
Solució: Cal clicar sobre el gat i l’esquirol.

20

Hem descartat el gat i l’esquirol. Les formigues? Sí, poden ser una bona opció
per a començar a investigar. Continuem!

19
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4

TIV

Assenyaleu en un calendari
el dia de la setmana que és,
anomeneu-lo i encercleu-lo.
A continuació, pregunteu al
xiquet quin dia va ser ahir
i quin serà demà.
Feu una llista de les activitats
que vau fer ahir; per exemple:
jugar un partit de futbol, jugar al
parc, visitar als avis, etc. I un
altre amb les que vos agradaria
fer demà.
Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/
formiguer per a saber més
sobre els formiguers.

 rrossega les imatges i col·loca-les en ordre per
A
a vore el que poden fer les formigues entre ahir,
hui i demà.
Solució: Cal arrossegar la primera imatge al
requadre d’AHIR; i l’altra, al de DEMÀ.

Busqueu en Internet imatges
dels túnels i galeries que són
capaces de crear les formigues.
Interessant, veritat?

TIV

20
1

2

Atenció! Un bon protector revisa tot abans de prendre una decisió.
Agafem les llanternes i observem… Hi ha un animal amagat! Quin és?
De segur que si continuem ho descobrim.

Llibre
rol

TIV

Aneu a la pàgina 26 del Llibre
rol per a confirmar com viuen
les formigues.

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/
formigues per a saber més
sobre elles.
 ompta les formigues que hi ha a cada formiguer.
C
Arrossega els nombres i resol les sumes.
Solució: Cal arrossegar els nombres per a resoldre
la sumes 3 + 4 = 7, 2 + 5 = 7, 3 + 1 = 4 i 1 + 2 = 3.
 i ha alguna pista més? Observem amb
H
la llanterna.
Solució: Quan passem la llanterna per la pantalla
s’observa el cap d’un talp.

21

Ha passat una cosa inesperada. La Societat Protectora del Planeta ens envia
una pista, és un enigma! Tot indica que és el talp, però és cert? La lupa ens ajudarà
a confirmar-ho.

21
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TIV

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/talp
i la TIV/conill per a saber més
sobre estos dos animals.

Proposeu una paraula
i busqueu-ne d’altres que rimen.
Per exemple: «Formiga rima
amb…». Repetiu-ho diverses
vegades amb diferents paraules
i terminacions.

 rrossega les lletres on corresponga
A
per a completar les paraules.
Solució: Arrossegar les lletres per a formar
les paraules COPA, TALP, NINO i PARE.
 as descobert el nom d’algun animal?
H
Fes clic en el cercle corresponent.
Solució: TALP.
 s el talp l’animal que busquem? Utilitza
É
la lupa per a descobrir-lo.
Solució: Quan passem la lupa per la pantalla
s’esvaeix el talp i, per tant, es descarta. Ens queda
el conill.

22
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Hem descartat el talp. No podem rendir-nos. Continuem, de
segur que trobem la pista definitiva… Petjades i un cau… Vos
atreviu a entrar al cau?

Llibre
rol

TIV

Mural

Aneu a l’apartat de les TIV
i observeu i llegiu la TIV/conill
per a saber més sobre este
animal.

Aneu a la pàgina 25 del Llibre
rol per a descobrir on viuen
els conills i per què estan davall
de terra.

Dialogueu sobre la importància
de cuidar la naturalesa i les
conseqüències de no fer-ho.

Localitza el conill en el Mural.
L’has trobat?

Pinta el senyal que prohibix fer foc.
Solució: Pintar el senyal com es vulga.
 es clic en el cau per a descobrir l’animal
F
de terra que busquem.
Solució: Quan fem clic en el cau es descobreix
el conill. Es confirma que l’animal que busquem
és el conill. Acaba el tercer repte.

Inventeu diferents senyals
per a col·locar en diferents
zones de la casa: lavabo, cuina,
saló…

ENHORABONA, APRENENTS! HEU TROBAT EL TERCER
ANIMAL: EL CONILL! MISSIÓ COMPLIDA!

ACABEM!

23

24

Una vegada resolts els tres reptes, només ens queda informar la Societat
Protectora del Planeta. Completem el missatge secret perquè ningú ens
descobrisca i poder formar part de la Societat Protectora del Planeta.
23

Que bé! Només ens queda informar la Societat Protectora del Planeta. Completem
el missatge secret perquè ningú més descobrisca que ho hem aconseguit.

23
1

2

Fes un dibuix senzill en un full
i retalla’l en quatre trossos.
Mescla les peces i completa
el trencaclosques.

Resoleu diferents
trencaclosques en família.

 rrossega les peces per a muntar el missatge
A
que hem enviat a la societat protectora
del planeta.
Solució: Arrossegar les peces del trencaclosques
per a completar el missatge per a la Societat
Protectora del Planeta.

Enhorabona! La missió ha sigut un èxit i ja formeu part de la Societat Protectora
del Planeta. Heu fet un gran treball. Ho recordarem!

24
1

2

Recapituleu tot el treball fet al
llarg de la missió per a
aconseguir ser uns vertaders
protectors del planeta: Què ha
sigut el més fàcil? I el més
difícil? Quin animal vos ha
agradat més descobrir? I
menys?

Recordeu els millors moments i
com vos heu sentit.

 rrossega els animals en l’ordre en què els hem
A
trobat. Mira quants n’hem aconseguit!
Solució: Col·locar primer el polp, després l’abella
i, finalment, el conill.

ENHORABONA, HA SIGUT UN GRAN TREBALL! HEU TROBAT ELS
TRES ANIMALS I, PER TANT, JA FORMEU PART DE LA SOCIETAT
PROTECTORA DEL PLANETA.
I per a celebrar-ho… Busqueu una bona costera i a redolar com croquetes!

24

Llibre
rol

TIV

Llibre rol: El gran llibre
dels protectors
El Llibre rol us servirà per a ampliar la informació
de la missió. El passapàgines permet visualitzar
el llibre imitant el pas de pàgines, per la qual cosa
la lectura resulta molt amena i atractiva.

La primera pàgina és una de les més
divertides: hi has de buscar l’absurd
o l’element discordant (el gat dormint
en el coixí damunt de la taula de treball).

Només entrar al Llibre rol, es veuen totes
les pàgines que el componen. A més, diferents
pàgines estan relacionades amb cadascun
dels reptes que componen la missió:
repte 1 (pàgines 2-11), repte 2 (pàgines 12-21)
i repte 3 (pàgines 22-32).

Quan llegiu el Llibre rol, fixeu-vos bé en les
imatges que apareixen i, si voleu saber alguna
cosa més sobre el que esteu veient, podeu
consultar les Targetes d’informació visual
(TIV) que amplien la informació.

A JUGAR
AMB EL LLIBRE ROL
PÀGINES
En què s’assemblen? En què es diferencien?
Seleccioneu dos animals del llibre i feu una llista amb les semblances
i les diferències. A continuació, valoreu quina és la diferència
més important i en què s’assemblen més.
Em moc com…

5, 6, 7, 10, 11, 14, 21, 22, 30, 31, 32

2, 3, 10, 11, 14, 22, 30, 32

Imita com es mouen els animals de les pàgines.
Comptem lletres

2-10, 12-20, 22-30

Compta el nombre de vegades que apareix una lletra dins d’una paraula.
Juguem amb les vocals
Repetiu en veu alta el nom dels animals que apareixen en les pàgines
del llibre utilitzant una sola vocal: polp (palp, pelp, pilp, polp, pulp), abella
(aballa, ebelle, ibilli, obollo, ubullu).
Quin animal vols ser?

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 32

11, 21, 31

Tria un animal i assumix-ne el rol.
Quants n’hi ha?

2, 3, 8, 9, 11, 19, 21, 31, 32

Observa la pàgina durant uns instants. A continuació, dibuixa
el que recordes.
Simon diu…
«Simon diu: mou-te com un polp», «Simon diu: trota com un cavall»,
etc. (Es tracta de donar ordres sobre el que es llig, precedides de la fórmula
«Simon diu».)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32

25

Trencaclosques

Àudios
i vídeos

Les aventures i desventures
de Peronella Pimentó
Qui és Peronella Pimentó?
Peronella Pimentó és una xiqueta de 5 anys.
Té algunes pigues a la cara i és de les més altes
de la seua edat. Li agrada que li diguen Nella.
És positiva, generosa i entusiasta. Qualsevol
activitat amb ella es converteix en una aventura.
I és que la imaginació de Nella no cap al seu enorme
cos… encara que a vegades li juga males passades.
Peronella serà qui ens descobrisca la missió
que hem de dur a terme i, a més, és la protagonista
dels contes.

Voleu saber més
sobre ella?
Per a conéixer-la un poc més,
podeu jugar a fer el Trencaclosques
de Peronella.

També podeu escoltar junts la Cançó Peronella Pimentó, parant atenció a la lletra, i ballar-la seguint
la coreografia.

PISTA 2

Peronella Pimentó
Peronella Pimentó,
Nella per als seus amics,
sempre estarà amb tu,
perquè li moles un muntó.

Una amiga i companya,
ella escolta i aconsella.
Peronella Pimentó,
l’estimem tots un muntó!

Peronella Pimentó
vol la teua companyia,
és graciosa i divertida,
i té dentoles d’esquirol!

Peronella Pimentó,
sempre amb un gran somriure
a somiar ella t’anima
i a usar la imaginació.

Una amiga i companya,
ella escolta i aconsella.
Peronella Pimentó,
l’estimem tots un muntó!
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COREOGRAFIA
TORNADA

Al ritme de la cançó,
feu la coreografia
següent.

PART
INSTRUMENTAL
Comenceu acatxats
amb les mans en terra
i, seguidament, alceu
el cos a poc a poc.

ESTROFES

Moveu les mans en
el sentit de les agulles
del rellotge. I quan
sentiu «L’estimem
tots un muntó!»,
abraceu-vos fort.

Balleu amb les mans cap
amunt i cap avall al ritme
de la música. Quan sentiu
«uooo!», poseu-vos les mans
a la boca com si foren un
altaveu per a acompanyar el so.

Voleu gaudir dels Contes de Peronella?
Els Contes estan animats
i locutats perquè pugueu
gaudir-los en família o bé siga
el xiquet el que els veja quan
vulga de manera autònoma.
Els Contes són molt especials,
i en cadascun es reflecteix
particularment una emoció.

Podreu decidir com
acaba el conte, triant
un final i també podreu
crear diferents finals.

Contes
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I ara comencen
les meues
aventures!

Voleu convertir-vos
en contacontes?
Una altra manera de gaudir dels contes és contant-los
vosaltres en algun moment especial del dia, com ara abans
d’anar a dormir.
Per això, us oferim el text del conte amb anotacions
de dramatització i canvis de veu marcats en negreta,
perquè feu la vostra narració.

Peronella en do, re, mi
EMOCIÓ: VERGONYA

Nella està molt contenta: hui s’han ajuntat totes les
classes per a assajar el concert per a les famílies.
—Saps, Ovidi? A casa tots volen que cante. I, fins
i tot, ma tia la seriosa i la seua gosseta
m’aplaudixen. (Imitar la veu de la tia.)
«Bravo, Peronella Pimentó! —criden—. Si és que té
nom d’artista!».
—Enguany cantarem amb cor i solista —diu
la profe Berta—. Qui s’anima a cantar a soles?
—Nella canta molt bé. Sempre l’aplaudeixen — respon
Ovidi.
—Genial, Nella! —diu la profe—. Vine ací i canta’ns
un poc.
De sobte, Nella sent un nuc a l’estómac i camina
com si tinguera els peus nugats. (Tocar-se el budell
i caminar maldestrament.) Què deu passar-li?
Tots la miren. Molts xiquets esperen. I si no
els agrada? Són un muntó d’ulls. Davant, darrere,
damunt, davall. (Assenyalar en totes les
direccions.) Una piscina d’ulls. I Nella s’hi afona.
I s’imagina que diuen: «S’ha enganyat», «Jo ho faig
millor», «Sembla un gall». Són moltes boques. Molts
ulls. Boques i ulls.
(Imitar que s’afona.) I Nella s’afona.
S’afona. (Convidar el xiquet a repetir l’acció.)

—Estàs bé? —li pregunta Berta.
Nella vol desaparéixer. Tant de bo tinguera
un trampolí que la llançara als núvols, on no hi ha
boques! (Convidar el xiquet a saltar en un llit
elàstic imaginari.)
Tant de bo s’obrira un forat en terra i poguera fugir
dels ulls per un túnel secret! (Alçar les mans i
posar veu greu.) Ara tots són gegants, (Acatxar-se
i parlar en veu baixeta.) i ella tan xicoteta…
Potser no la veuran si ix corrent! (Escenificar
l’acció de córrer.)
—No cantes si no vols —diu Berta. Nella no respon:
se li ha afonat la veu dins del cos i li han tancat la
gola amb clau. (Escenificar amb gestos.)
—Què preferixes —pregunta la profe—, que cantem
tots junts o que comencem tu i jo amb un truc de
veu, a vore com ho fem?

Ara és el moment de triar entre un dels dos
finals. Converseu sobre les dues opcions i
pregunteu: Preferixes que canten tots junts o que
Nella cante amb la mestra?
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Final 1

Cantar tots junts

Nella torna al costat d’Ovidi. I tots comencen
a ballar la cançó dels Esquelets. (Preguntar
al xiquet si la coneix i cantar-la.)
Al principi, Nella deixa vore un poc la seua veu,
que es mescla amb les altres.
«Que bonica és la música!», pensa. I llavors té
ganes de cantar més fort.
De sobte, tots callen excepte Nella. Ara ja vol que
se la senta. I la seua veu és com un pardalet que
vola per la classe. (Escenificar el vol d’una au.)

Final 2

Cantar tu i jo

—El truc —respon Nella.
—Quan jo em sent així com tu —diu Berta—,
m’acatxe i pose la coroneta en terra. I cante.
(Escenificar l’acció i convidar el xiquet a imitar-la.)
Els altres xiquets també ho fan.
És superdifícil cantar així! I sona fatal, però és tan
divertit…
A Nella ja no li fa por que li puga fallar la veu.
El que importa és passar-ho bé i està preparada
per a cantar davant de tots.

Jocs per a després del conte
• Jugueu a les «estàtues vergonyoses»: Balleu mentre sona una música. Quan es pare la música, cal adoptar
una postura de vergonya.
• Jugueu a «endevina la meua emoció». Un membre de la família tria una emoció i la interpreta amb mímica,
perquè la resta descobrisca de quina es tracta. Cada vegada que s’endevine una emoció, debatre sobre per què és
la correcta i repassar les característiques fisiològiques, l’energia i la sensació d’eixa emoció.

Seguint la iaia
EMOCIÓ: ADMIRACIÓ

Hui toca passar la vesprada amb la iaia. (Pelusseta
és el peluix de Nella.)
Nella i Pelusseta volen plantar un fesol en
un cossiol perquè cresca fins als núvols, (Alçar
els braços cap al cel.) com en el conte Jack
i els fesols màgics.
El primer que cal fer és rastellar bé la terra
(Rastellar amb la mà.) perquè la planta siga forta
i puguen enfilar-s’hi. (Fer el gest d’enfilar-se amb
les mans.)
Però…, oh, oh!, el mànec del rastell està trencat.
(Trencar un pal imaginari.)
—No importa, Pelusseta —diu Nella—. La iaia és
una maga. Recordes quan la sabata que duia es va
trencar i ella la va arreglar? Després va passar
un avió molt alt i vaig començar a córrer: jo era tan
ràpida com l’avió! (Escenificar el gest de córrer.)
Pelusseta somriu. (Somriure i convidar els xiquets
a fer el mateix.)

—Vinga, busquem-la! De segur que ho arregla!
Deu estar a les golfes? (Gest de dubte amb
els braços i demanar als xiquets que l’imiten.)
I, en obrir la porta… (Obrir una porta imaginària
amb la mà.) no està.
—La iaia pot arreglar qualsevol cosa. Recordes
quan es va quedar a dormir a casa perquè el papà
i la mamà estaven de viatge? Les potes del meu llit
es van trencar i les va arreglar! Si és que ella
és genial!
Pelusseta li diu alguna cosa a cau d’orella.
(Posar-se la mà en l’orella fent el gest d’escoltar.)
Nella li respon:
—Doncs a mi em va agradar més quan va fer
que el meu llit volara (Escenificar el gest amb
els braços oberts.) i a tu et va menjar una rata
penada gegant. (Escenificar el gest amb
els braços oberts.)
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La televisió se sent de fons, al saló. (Posar-se el dit
a l’orella fent el gest d’escoltar.) Nella corre fins
allí, però la iaia no està. Només estan les seues
botes. Sempre fa servir botes de muntanya.
—Recordes quan la iaia ens va portar a les coves
del bosc? Jo estava tan cansada… No podia fer ni
un pas més. (Gest de cansament.) Però ella va
traure la motxilla per a donyets que té i… arreglat!
Té solucions per a tot! (Escenificar que es porta
una motxilla portabebés.)

De sobte, la iaia apareix en el saló. (Gest i entonació
de sorpresa.)
Porta uns auriculars posats (Imitar-la amb
les mans en les orelles.) i… està ballant amb
la granera! (Representar el ball amb la granera.)
Abans que Nella puga cridar-la, ix com un llamp
cap al corredor.
Nella no vol interrompre la dansa, però no sap
si podrà arreglar el rastell ella sola.

Ara és el moment de triar entre un dels dos
finals. Converseu sobre les dues opcions
i pregunteu: Preferixes que Nella arregle el rastell
ella sola o que interrompa la dansa de la iaia?

Final 1

Arreglar el rastell sola

Per a arreglar bé el rastell, primer ha de posar-se
les botes de la iaia. I se les posa. (Posar-se unes
botes imaginàries.) I de sobte… eureka! (Gest
i entonació de sorpresa.) Nella recorda com la iaia
ha arreglat el mànec de la granera altres vegades.
(Posar-se el dit al cap en senyal d’idea.) Així que
agafa un llapis i molt de cel·lo. (Representar
aquesta acció.)
—Ja sé que la iaia ho faria millor, Pelusseta,
però per a plantar el fesol ens serveix! Ja voràs
que gran que es fa! (Alçar els braços cap al cel.)

Final 2

Interrompre la dansa

Nella ix corrents darrere de la iaia. (Escenificar
el gest de córrer.) La iaia la veu i munta
en la granera. (Representar aquesta acció.)
—T’agafaré! —crida Nella.
(Escenificar que es xoca contra la paret.)
Bum! La granera xoca contra la paret i es trenca...
una vegada més! (Posar-se les mans al cap.)
—No importa —diu la iaia—. Anem al saló
a arreglar-la.
Quan Nella veu com la seua iaia repara la granera,
fa el mateix amb el rastell. (Representar aquesta
acció.)
—Veus, Pelusseta, per què la iaia és una maga?

Jocs per a després del conte
• Organitzeu un concurs d’exercicis d’equilibri. Feu una ronda de postures en què calga mantenir l’equilibri.
La resta les ha d’imitar i guanyarà la més complicada.
• Jugueu a «ballar amb una granera». Agafeu una granera i balleu per casa, primer imaginant una música
i després amb música de veres.
• Feu tots junts una llista de persones a les quals admireu i imiteu-les per a endevinar de qui es tracta.
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Àudios
i vídeos

Música, moviment i relax
Cantar i ballar és molt divertit… i més si es fa en companyia. Podeu instaurar un moment del dia,
per exemple, abans o després del Joc Croqueta, per a gaudir de la música. Per a això, us presentem
les cançons i audicions de la missió amb propostes per a moure l’esquelet.
I després de moure-vos molt, sempre és important trobar un moment per al relax.

CANÇÓ DEL PROJECTE
PISTA 1

Fes la croqueta
Seguix este moviment,
que pot ser ràpid, també lent.
Vinga, posa’t les mans al pit
i rebolca’t sense fi.

Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!

Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!
No fa falta entrenament,
si estàs avorrit i no saps bé què fer,
aprofita este moment
per a vore-ho tot al revés.
Fes la croqueta! Fes la croqueta!
Amb alegria redola sense parar!
Fes la croqueta per la moqueta,
o per la gespa o en qualsevol part!
Per l’arena de la platja,
a l’oficina a primera hora,
una manera d’estar en forma.
Fes la croqueta, és una afició molt sana!

1 Busqueu un lloc ampli de la casa i balleu

lliurement al ritme de la música.

Recordeu que les Can
çons
i audicions estan din
s
d’Alimenta la teua me
nt,
en Àudios i vídeos.

2 Quan escolteu la tornada, col·loqueu la mà dreta

al muscle esquerre i a la inversa, i després toca redolar
i redolar com croquetes!
3 I si sou dels més atrevits, podeu aprendre

la coreografia completa del ball en
http://croqueta.edelvivescomunitatvalenciana.com.
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CANÇONS I AUDICIONS DE LA MISSIÓ
PISTA 3

On deuen estar els animals?

Intro parlada
Xiquets, pareu atenció!
Voleu ser de la societat protectora?
Hem de trobar tres animals.
Compte amb vosaltres? Sou genials!
On deuen estar
els animals?
Cal que busquem
per terra, mar i aire.
Perquè, on deuen estar
els animals?
Serem protectors
hui comença el nostre viatge.
Si no fora per ells,
què seria de la Terra.
Si tots junts els trobem,
a la meta arribarem.

Perquè, on deuen estar
els animals?
Amb les superbotes
fem passes de gegant.
Amb fermesa creuarem
mars i oceans,
coves i canals.
Volarem junts per l’aire!
On deuen estar
els animals?
Protegim el planeta
abans que siga tard.
Perquè, on deuen estar
els animals?
Serem protectors,
hui comença el nostre viatge.

On deuen estar
els animals?
Omplim la motxilla,
agafem gorra i guants.

1 Balleu lliurement i en la pregunta «On deuen

estar els animals?», feu amb les mans el gest de
preguntar-se, amb els ulls ben oberts i cara de
preocupació. Després, continueu ballant.
2 Jugueu a convertir-vos en animals.

Quan comence la cançó, per torns, esmenteu
un animal i imiteu-ne els moviments durant
uns segons al ritme de la música. Per exemple,
«tortuga!» i repteu pel terra com tortugues; «au!»
i voleu amb els braços estesos com una au,
«cangur!» i salteu sense parar com cangurs…
I així tantes vegades com vulgueu.

Cançó

També teniu aquesta
cançó en versió
karaoke per a cantarla tots junts i no
perdre-vos en cap mo
ment. La podeu
cantar abans de com
ençar cada repte.
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PISTA 4

Audició Una orquestra de peixos
En aquesta audició, gaudireu d’una peça de jazz amb ritmes definits.

1 Balleu imitant els animals al mar tocant

el saxo i moveu el cos segons les indicacions.
Primer, podeu moure lliurement el cos; després,
imiteu els moviments d’algun familiar o amic.

2 Jugueu a pescar. Ompliu el lavabo o un poal

amb aigua, fiqueu coses que suren (suros,
taps…) i pesqueu-les amb un colador al ritme
de l’audició. Primer amb la mà dreta i després
amb la mà esquerra. La mà que no pesca haurà
d’estar a l’esquena.

PISTA 5

Cala, cala, calamar
Vaig conéixer un calamar
que era bastant especial,
resultà ser un artista
d’allò més particular.

Era un cala, calamar
que vivia en alta mar,
un pintor de brotxa fina
pintava fenomenal.

Era un cala, calamar
que vivia en alta mar,
un pintor de brotxa fina
pintava fenomenal.

Per pinzell tenia els tentacles
que usava sense parar
i amb la seua pròpia tinta
pintava quadres genials.

Als polpets i als peixets
els pintava així i aixà.
Feia quadres a l’instant,
el millor artista del mar.

Era un cala, calamar
que vivia en alta mar,
un pintor de brotxa fina
pintava fenomenal.

1 Al ritme de la cançó, feu la coreografia següent:

– En la part instrumental, imiteu que nadeu
al fons del mar de manera tranquil·la
i relaxada.

– En les estrofes de la cançó, feu com que eixiu a la
superfície i conteu a la resta d’animals marins la
història del calamar: imiteu el calamar pintant,
tirant tinta…
– En la tornada, feu les palmes al compàs
de la música.

PISTA 6

Audició Volant
En aquesta audició, escoltareu diferents sons que procedeixen de la naturalesa.

1 Moveu-vos al ritme de la música com

papallones que volen.
2 Tombeu-vos cara amunt amb els ulls tancats

i respireu molt a poc a poc. Imagineu que sou
aus que volen relaxadament pel cel movent
els braços molt a poc a poc.

3 Col·loqueu en terra fulls de paper de periòdic

o revistes, que faran de nius. Mentre sona
la música, voleu fora del niu com aus.
Quan acabe la música, busqueu un niu
i col·loqueu-vos acatxats al costat. Torneu
a posar l’audició i voleu de nou lliurement!
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Mindfulness: arriba el moment
de la tranquil·litat
Per a fer Mindfulness a casa només necessiteu crear una atmosfera tranquil·la.
Són xicotetes tècniques molt senzilles i divertides per a fer tots junts en família
en qualsevol moment: abans de començar les tasques, abans d’anar a dormir…
Primer de tot, us expliquem com adoptar la postura Mindful:

Asseguts en terra sobre una estora amb
les cames encreuades; l’esquena i el cap rectes,
com si un fil que isquera de dalt del cap us alçara
cap al sostre; muscles relaxats i mans recolzades
sobre els genolls.

En qualsevol zona de la casa, amb els peus ben
recolzats sobre el terra; cames lleugerament
separades a la distància dels malucs, genolls
afluixats; esquena recta, muscles relaxats;
braços al costat del cos i cap recte amb aquesta
sensació que un fil des de dalt del cap us allarga
cap al sostre.

Tombats cara amunt sobre una estora; cames
estirades, lleugerament separades; peus caiguts
cap als costats; braços al llarg del cos i un poc
separats d’aquest, i la base del cap recolzada
sobre terra.
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MASSATGE PIZZA
Poseu-vos asseguts en posició Mindful.
Decidiu qui pasta primer i aneu afegint
ingredients per a preparar una pizza sobre
l’esquena del xiquet, elaborada amb molt de
respecte i afecte. Presenteu cada acció amb
algun moviment per a fer el massatge: pasteu
amb energia l’esquena; estireu la pasta amb
l’avantbraç de dalt a baix com un corró; afegiu
ingredients, per exemple, posant la mà
suaument, amb les puntes dels dits…
Per a acabar, proposeu algun ingredient
especial relacionat amb actituds i valors que
fonamenten el mindfulness, com pau, alegria,
confiança, amor, etc. Al llarg de la pràctica,
centreu l’atenció en les sensacions corporals.
Acabeu fregant les mans enèrgicament
i posant-les sobre l’esquena, per tal que senta
la calor que es genera en el fregament.
Repetiu aquesta acció dues vegades mentre
feu unes respiracions amb atenció plena
i acabeu amb una abraçada d’agraïment.
En acabant, intercanvieu els rols.

DUTXA CONSCIENT

Decidiu qui rep la dutxa
conscient i qui la du a
terme.
Poseu-vos drets en po
sició Mindful. Qui rep
la
dutxa
ha d’estar atent a les
sensacions corporals
i als
sentiments que li pro
dueixen les accions. Es
proposen diferents mo
viments per a fer am
b les
dues mans des del ca
p fins als peus en cada
exercici:
• Un suau pessigolle
ig amb els dits, simula
nt que
cau l’aigua.
• Un massatge amab
le amb moviments cir
culars
sobre els cabells, sim
ulant ensabonar-lo. Es
farà
de manera similar pe
r a ensabonar el cos,
am
b un
contacte respectuós i
amb cura en les parts
mé
s
sensibles, com la cara.
• Un pessigolleig mé
s enèrgic per a simula
r que
l’aigua cau per a rentar
.
• Moviments de frega
ment als cabells i les
palmes
de les mans sobre el co
s, per a simular que
s’eixuga amb una tov
alla.
Podeu ampliar-ho afe
gint moviments que sim
ulen
que s’aplica crema hid
ratant, colònia…
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Àudios
i vídeos

Tallers creatius
Activitats senzilles i divertides per a viure experiències inoblidables
Els Tallers creatius són l’ocasió perfecta per a dur a terme activitats
divertides, molt entretingudes i senzilles, a més de fomentar la
creativitat. No hi ha res que els motive més que fer una construcció
amb la vostra ajuda (sempre que siga necessària) utilitzant materials
simples. Vinga! A què espereu?
En cada taller s’indiquen els materials que necessiteu (en cas que no
disposeu d’algun, us proposem d’altres més senzills de trobar a casa) i
com dur-lo a terme pas a pas.

Encara que us donem
suggeriments per a substituir
uns materials per altres que
tingueu per casa, poseu
la imaginació a treballar
i utilitzeu els que vulgueu!

És el moment de triar-ne un. Davall de la pantalla gran trobareu
diverses opcions de resolució del taller, perquè el que compta és ser
original i no perfecte.

TALLER 1

CAÇATRESORS MARINS

TALLER 2

AQUARI FANTÀSTIC

TALLER 3

FORMIGUERS INCREÏBLES

TALLER 4

EL MÓN AL REVÉS
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TALLER 1

CAÇATRESORS MARINS

Podeu trobar
aquests tallers dins
d’Alimenta la teua ment,
en Àudios i vídeos.

Materials
Goma EVA
Netejapipes
Bossa zip
Gomina
Témperes
Tresor (objecte xicotet)
Tisores

Per a fer els peixos podeu substituir la goma EVA
per cartons de les caixes de galetes i pintar-hi els ulls.
També podeu folrar-los amb paper d’alumini perquè
semble les escates.

Podeu substituir els netejapipes dels corals per llana,
cordes o cables de colors. Si voleu, podeu afegir alguna
petxina de la platja.

PASSOS A SEGUIR

Esteu preparats per a endinsar-vos al món marí? Afanyeu-vos! Prepareu uns peixos com més
us agraden utilitzant cartons o altres materials. Compte quan retalles, és una tasca complicada!
1

En qualsevol fons marí hi ha uns animals anomenats corals. Sabeu com són? Utilitzeu cordes
de colors per a fer-los. També podeu usar la imaginació i utilitzar altres materials.

2

Busqueu un objecte xicotet per a amagar-lo al fons marí. Serà el tresor amagat!

3

És moment d’enllefiscar-se! Obriu la bossa zip i fica gomina dins.

4

 a arribat el moment de donar color al mar, però… quin us agrada més? Podeu fer-ho tirant
H
unes gotes de témpera del color que vulgueu.

5

 anqueu bé la bossa i, amb les mans, pasteu la gomina perquè es mescle bé amb la témpera.
T
Com més barrejades estiguen, molt millor quedarà! No us oblideu de ficar-hi els peixos, els corals
i… xiiiit… el tresor!

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Caçatresors marins!
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TALLER 2

AQUARI FANTÀSTIC

Materials
Caixa de cartó
	Papers blaus
de diferent tipus
	Goma EVA
	Ulls mòbils
Netejapipes

Podeu substituir la goma EVA dels animals marins
per cartons o cartolines, i podeu fer els ulls mòbils amb
cartolina o pintar-los directament. Per a subjectar-los,
en comptes de fil de pescar, podeu utilitzar fil de cosir.
Podeu substituir els netejapipes i pals depressors per
a crear les algues i corals per cartolines, palletes
o qualsevol material reciclat. També es poden dibuixar.

	Témperes
fluorescents
	Fil de pescar
	Material lliure (ceres,
llapis, retoladors...)
	Pegament

	Pals depressors

	Tisores

	Bastonets

	Llanterna
ultravioleta

Si voleu completar el fons amb arena i apegar alguna
petxina o pedreta, endavant!
I com convertir una llanterna normal en una
ultravioleta? Molt fàcil, apegant cinc capes de cel·lo
pintat amb retolador permanent blau.

PASSOS A SEGUIR
1

Busqueu una caixa de cartó (podeu reciclar una caixa de sabates).

2

 a teniu la caixa? Recobriu l’interior amb papers de diferent tipus (de seda, arrissat, de regal…)
J
per a simular l’aigua del vostre aquari fantàstic.

3

 rieu goma EVA dels colors que preferiu i dibuixeu sobre la goma per a fer peixos, estreles de mar,
T
polps, cavallets de mar o els animals que vulgueu. Qui s’encarregarà de dibuixar i de retallar?
I de posar-los ulls?

4

 erò encara falta una cosa. Un aquari sense corals ni decoració no representa el meravellós fons
P
del mar. Qui s’encarregarà de fer els corals amb netejapipes i apegar-los dins? També podeu crear
algues amb pals depressors.

5

 ls peixos no tenen prou colors! Useu uns bastonets, o els dits, i decoreu-los amb témpera
E
fluorescent. Al·lucinareu!

6

Una de les coses que necessita molta precisió és penjar els animals. Qui se n’encarregarà?

7

Últim pas! Heu de pegar-li la volta a la caixa amb molt de compte… Apagueu el llum, enceneu
les llanternes ultravioletes i… al·lucineu!

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Aquari fantàstic !
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TALLER 3

FORMIGUERS INCREÏBLES

Materials
	Tubs de paper higiènic
	Cartó
	Corfes de cacauets
	Retoladors
	Témperes
	Ulls mòbils
	Plastilina
	Pegament o cel·lo

Per a fer la terra, si no teniu plastilina, podeu crear
una massa amb aigua, farina i una miqueta de sal fins
a aconseguir una textura emmotllable. Després,
la podeu pintar amb témpera.

Si voleu fer un formiguer gegant, podeu fer les formigues
amb els envasos de cartó de les caixes d’ous i pintar-los
amb témpera negra! Quin formiguer!

Si no teniu corfes de cacauets per a fer les formigues,
podeu emprar plastilina o la mateixa massa utilitzada
per a la terra. Podeu fer els ulls mòbils amb cartolina
o pintar-los directament.

PASSOS A SEGUIR

Les formigues són insectes molt treballadors. Ja sabeu on viuen, però… sabríeu fer un formiguer
increïble? Comprovem-ho!
1

 unteu el formiguer. Agafeu un tub de paper higiènic i una xicoteta base de cartó per a fer
M
l’estructura. Pareu atenció! On va l’entrada al formiguer?

2

Ara toca fer les formigues. Teniu les corfes dels cacauets? Compte si hi teniu al·lèrgia!
Pinteu-les del color que vulgueu amb témperes o retoladors. No us oblideu d’usar ulls mòbils
perquè les formigues queden la mar de boniques!

3

Pasteu la terra amb plastilina… Sabeu de quin color és, però… esteu segurs que la voleu fer com
és en la realitat, o sou capaços de crear una altra cosa diferent?

4

 obriu l’estructura amb la plastilina. Sembla fàcil, però en realitat no ho és tant! Aneu amb compte
C
i no deixeu buits lliures que després es puguen trencar.

5

 pegueu les formigues com vulgueu al formiguer. Per exemple, al voltant de l’entrada, en fila com
A
si vingueren d’arreplegar menjar… De quines altres formes es podrien col·locar les formigues?

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: Formiguers increïbles !
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TALLER 4

EL MÓN AL REVÉS

Materials

	Corfes de cacauets

	Material lliure
(restes de cartolines,
feltre, goma EVA,
pals depressors,
papers de diferents
tipus, paper de
periòdic, palletes…)

	Ceres blanes

	Tisores

	Cola

	Llanterna
ultravioleta

	Paper continu
	Témperes
	Témperes
fluorescents
	Esponges

Si no teniu corfes de cacauets, podeu emprar plastilina
o crear una massa amb aigua, farina i una miqueta
de sal fins a aconseguir una textura emmotllable.

I com convertir una llanterna normal en una
ultravioleta? Molt fàcil, apegant cinc capes de cel·lo
pintat amb retolador permanent blau.

Podeu substituir el paper continu per fulls i unir-los amb
cel·lo o pegament. I dels materials lliures… trieu els que
més us agraden!

PASSOS A SEGUIR

Us imagineu el món al revés? Libèl·lules que viuen en un formiguer? Peixos que volen com
si foren aus? Polps que naden entre els núvols? Atenció! Cal complir dues regles: posar-se
còmodes i treballar en terra.
1

 omença l’aventura! Agafeu paper continu del color que vulgueu. Dividiu el paper amb una línia
C
horitzontal per a separar el cel i la terra.

2

Dibuixeu amb témpera els amagatalls secrets del formiguer i estampeu esponges en la terra i el cel.

3

 es formigues es poden fer amb ceres blanes, però queden molt millor amb corfes de cacauets.
L
Compte si hi teniu al·lèrgia! Però recordeu que és el món al revés. Realment les posaríeu al formiguer?

4

 tilitzeu materials que tingueu a casa: goma EVA, pals depressors, palletes, papers de diferents
U
tipus, trossos de feltre, cartolines… Podeu crear diferents animals: libèl·lules dins dels formiguers,
conills que volen, gossos que viuen en nius, etc.

5

Creeu arbres i arbustos amb collage. Utilitzeu restes de cartolines, de goma EVA, de paper
de periòdic… Ací s’aprofita tot, també la creativitat!

6

De segur que ja s’ha assecat la témpera que heu estampat amb l’esponja! Munteu el mural?

7

 uggeriment sorpresa! Useu les témperes fluorescents per a donar color als animals, les plantes,
S
etc. Quan apagueu el llum i enceneu les llanternes viureu en el món al revés!

Us agrada? No deixeu de mirar el vídeo d’aquest taller: El món al revés !
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Moments de concentració
Làmines de numeració, grafomotricitat i personatge
Els imprimibles que apareixen tot seguit són una proposta de treballs
que requereixen estar assegut, concentració i una certa calma per part
del xiquet o la xiqueta. L’objectiu és que desenvolupe les habilitats
motores.
Durant la infància és molt important desenvolupar correctament
les habilitats motores fines perquè així els xiquets aconsegueixen tenir
un major control de la seua pròpia força a l’hora d’aguantar o amollar un
objecte i adquireixen precisió en l’agafada. Cada vegada que els xiquets
utilitzen les mans per a dur a terme diferents activitats com traçar
o pintar, la coordinació entre les mans i la vista es perfecciona, una cosa
totalment necessària per a aprendre a llegir, dibuixar i escriure.
En les làmines de grafomotricitat i numeració, la idea és que els xiquets
tracen sobre les línies discontínues amb la major precisió possible.
Doneu-los temps.
En la làmina de personatge, deixeu-los volar
i que el pinten i el decoren com desitgen.
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