Rondalles i sentits
Nivells: EI
Durada: 1’5 hores (amb possibilitat de fer dos torns en un matí)
Ràtio: 1 educador / 18 alumnes
Objectius:
• Incentivar l’interès per a descobrir el medi i tots els elements que en
formen part.
• Potenciar la utilització dels sentits com a eina per conèixer el medi.
• Conèixer com és un bosc i la fauna que hi habita.
• Descobrir que hi ha molts animals que viuen en aquests espais.
Continguts:
• La fauna del bosc: mamífers, aus i insectes.
• Els sentits com a eina per a conèixer l’entorn.
Protocols:
• Presentació dels educadors i de l’activitat als mestres i als alumnes.
• Esmorzar.
• Fer els grups de treball.
• Realització de l’activitat.
• Complimentació de la valoració, el full de registre i entrega de la factura i
de les normatives de l’Àrea d’esplai del Corredor (si s’escau).
Procediments: recorregut circular on hi ha tres o quatre parades, en
cadascuna de les quals s’explica una rondalla, amb els arbres o animals dels
nostres boscos com a protagonistes, i es realitza una breu activitat relacionada
amb els sentits: vista, oïda, olfacte, tacte.
Explicar les rondalles de “ Les abelles i els abellots”, “Les fulles del pi”, “El cant
del cucut”, “Perquè els animals tenen cua”. Realitzar el joc associat a cada
rondalla.
Les abelles i els abellots: en una superfície delimitada per un cordill els
alumnes han de buscar animalons de plàstic petits que l’educador haurà
amagat prèviament.
El cant del cucut: Els alumnes han de trobar l’educador a partir del so del
reclam d’ocell que està fent sonar.
La cua dels animals: organitzar un aparador amb les cues dels animals. Els
nens/es, després de tocar-les amb els ulls embenats han d’identificar-les i
enganxar a l’animal que pertoca.
Les fulles del pi: Es posen tres plantes aromàtiques i una pinya a dins de tres
pots de plàstic opac. Es fan olorar els pots als nens amb l’objectiu d’endevinar
quin fa olor de pi.
Material inventariable: material de suport per explicar les rondalles i realitzar
les activitats.

Les abelles i els abellots: una làmina amb el dibuix d’un porc senglar i una altra
amb el dibuix del mussol; miloca de fusta, cordill i invertebrats de plàstic,
carpeta amb una còpia de la rondalla.
El cant del cucut: Reclams d’ocells, cresta plastificada de la puput, dibuix del
cucut i de la puput, carpeta amb una còpia de la rondalla.
Les fulles de pi: tres pots de plàstic opac amb herbes aromàtiques a dins i un
altre pot amb una pinya, carpeta amb una còpia de la rondalla.
La cua dels animals: animals de fusta (porc senglar, porc, gat mesquer, guineu,
conill, esquirol), cues, dibuixos plastificats d’una abella, d’un abellot i d’un
mussol, carpeta amb una còpia de la rondalla.
Material imprès i/o fotocopiat: Carpeta de l’ENC amb fotocòpies de les
rondalles, dels dibuixos dels ocells, dels arbres i dels animals.

