EL JOC DE BERTO DE COLORS

Benvinguts i benvingudes, comeeeeeença l’espectaaaaacle! Us proposem un
joc!

Les instruccions són molt senzilles, tan sols heu d’agafar un dau i
llançar-lo...després heu de fer el joc que correspon a eixe número.
Si us toca un número que ja heu fet, heu de tornar a tirar el dau.

A continuació teniu una graella amb els números i els jocs i baix les instruccions
de cadascun d’ells.

SETMANES DEL 30 DE MARÇ AL 20 D’ABRIL
(Marqueu aquells jocs que realitzeu)
Número

Joc

1

Diccionari visual

2

Què falta?

3

Storyboard

4

Lletrejar

5

Escoltem atentament!!!

6

Tablet Flow free

Fet

Joc 1: Diccionari visual
Els més xicotets del col·le estan treballant per aprendre vocabulari relacionat amb la casa.
Us volem demanar ajuda per a crear una material que ells podran utilitzar per aprendre més
paraules noves. La seua activitat consisteix en nomenar tot el que es troba al vàter i fer un
llistat (en valencià).
La vostra tasca tracta de plasmar estes paraules creant un diccionari visual, és a dir,
necessitem la imatge i la paraula de les coses del vàter.
Cadascú ho pot fer com preferisca o com tinga possibilitat de fer-ho. Pot ser fer una foto del
vàter i fer els cartellets de cada cosa que allí trobem. Pot estar imprés, en un full, en una
cartolina… o també pot fer-se en format digital.
Us deixem una imatge perquè vegeu què és un diccionari visual.

Joc 2: Què falta?
Poseu uns quants objectes damunt de la taula. Deixeu 10 o 15 segons per a que els
observen bé. Després, sense que miren, lleveu uns quants i han d’endevinar quins falten.
Comenceu amb menys objectes i aneu pujant la dificultat afegint-ne la quantitat d’objectes
que posem o llevant-ne més.
Joc 3: Storyboard
Anem a crear una historieta que gravarem amb el mòbil o la tablet perquè tots puguen
gaudir d’una estona divertida veient les creacions dels companys.
Vinga va, anem!
-

Primer decidim els protagonistes (utilitzem ninotets que tinguem a casa o familiars).
Després, els protagonistes ens expliquen coses.
Més tard, imaginem què els va passar un dia.
A la fi, com va acabar la historieta.

Cadascú al seu ritme. El més important serà gaudir creant-ho i fent-ho.
Ací teniu un poquet d’ajuda:
- Pensem que dirien els personatges.
- Dibuixem l’storyboard (Mira el link per a saber que és un storyboard:
https://ca.wikipedia.org/wiki/Gui%C3%B3_il%C2%B7lustrat).
- Els podem fer moure i els retratem per fer un muntatge o fer un vídeo directament i
anem movent-los nosaltres o interpretar amb la nostra gràcia per fer teatre…
- Podem escriure els diàlegs i preparar què dirà el narrador si hi ha…
Tot açò en l’ordre que ens convinga!
Recomanació d’Apps per a fer l’storyboard: Pic pac, stopmotion, vivavideo, vivashow,
magister, picsart.
Heu de pujar les creacions a:
https://drive.google.com/drive/folders/1LJw31LohpUpkSulVUvL67MNTs-Gvbr3c?usp=
sharing

Joc 4: Lletrejar
Per refrescar el nom de les lletres… Posa’t el vídeo al YouTube: “Abecedari Jean
Paul”....jejeje… Que xulo!.
Ara anem a lletrejar paraules.
L’adult, el teu germà o germana et dirà la paraula i l’has de lletrejar. Primer intenta-ho
oralment, sense escriure, si veus que costa un poquet pots escriure-la. Ahhh… També
podeu fer-ho al revés… Ara tu dius la paraula i l’adult (germà, germana….) ha de lletrejar.
Comencem:
Mà

Jardí

Amfibi

Do

Volar

Enquesta

Sol

Bigot

Paperassa

Gat

Xiclet

Fonamentals

Una ajuda per a les famílies:

*A la lletra “LL” l’anomenen: Doble ela
*A la lletra “SS” l’anomenem: Doble essa

En À punt fan un programa que es diu “Rosquilletres” on es posa a prova l’habilitat dels
estudiants de lletrejar paraules en valencià. Us el recomanem!
Ací teniu el link:
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/rosquilletres
(Segons la web l’horari d’emissió és dissabtes a les 10.30 h i diumenges a les 9.20 h)

Joc 5: Escoltem atentament!!!
Primer, l’adult nomena una sèrie de paraules i els/les alumnes heu de repetir en l’ordre que
l’heu escoltat.
Segon, l’adult nomena una sèrie de paraules i els/les alumnes heu de repetir en l’ordre
invers que l’heu escoltat. (de l’última fins a la primera).
(Quan realitzeu dos errades seguides podeu finalitzar el joc. Sempre podeu ampliar les
sèries de paraules.)
2 paraules

3 paraules

4 paraules

Sol- casa
Gos- lluna
Llit- pa
Vaca- sac

Taula- llapis- mà
Joc- ràdio- quadre
Mòbil- Vaixell- Zoo
Tisores- música- telèfon

Cadira- rellotge- carpeta- llibre
Ratolí- tablet- fulla- màgia
Nadar- llegir- dormir- saltar
Fred- calor- trist- por

5 paraules
Bomber- tren- avió- cotxe-autobús
Feliç- cansat- jutge- pintor- policia
Pirata- zebra- café- còmic-paraula
Cèrvol- rinoceront- elefant- nyu- gat
*A partir d’ací podeu fer sèries de 6, 7...paraules segons cada alumne/a

Joc 6: Tablets
Ara si! 10 minuts per a jugar aquesta app: Flow free

