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Rosalia Oliva i Prat

Cada cap de setmana un nen /a  s'emporta a casa la Maleta Viatgera. Dins hi ha :

-
ment amb la seva família ( pare, mare, germans més grans, tiets, avis...)
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MALETA VIATGERA

Foto 1. Els pares ens ajuden a preparar l’activitat

FUNCIONAMENT DE L’ACTIVITAT

contindrà a dins un conte i una joguina, un
joc...

Maleta Viatgera al nen/a que li ha tocat per sor-
teig ( faig servir una cançó eliminativa). Quan

fet amb la joguina o el joc que contenia, amb qui
ha jugar, a què ha jugat, com, quan...,i ens ex-

-
bilitats.
Entre tots els companys/es de l’aula valorem
com ha ralitzat aquesta activitat. Sí ens ha
agradat molt com ha explicat el conte i què ha
fet amb les joguines  aixequem els braços i fem

coses o no ens ho ha pogut explicar perquè encara

pugui acabar d’explicar.
Hi ha  a l’aula el racó  de la Maleta Viatgera,
cada setmana el nen/a que se l’ha emportat a

conte" i juguen amb el joc i les joguines. Des-

els recons el nens que hi ha anat aquest dia ens
expliquem a què han jugat amb les joguines i ens
expliquen el conte.

Durant la reunió de pares, a l’inici de curs, expliquem el funcionament d’aquesta activitat

curs, i cada setmana la realitza un nen/a diferent.

maleta heu de procurar parlar amb el nen/a sobre el conte i la joguina que ha portat,
-

litats i models de jocs amb la joguina i joc que ha portat".
Amb la realització d’aquesta activitat es preten aconseguir:
-Realitzar una activitat conjunta entre la família i l’escola.

- Perdre la vergonya de parlar en públic.

Foto 2. Recordem què hem fet a casa amb les joguines Foto 4. Els nostres amics ens escolten amb molta atenció

Foto 5. Ens esforcem per parlar en català

Foto 6. Ens sentim importants Foto 8. Aprenem a explicar contes


