BAMBÚ ÉS JOC

PROPOSTES PLENES DE LITERATURA I JOC

CONTES EN JOC
Aquestes sessions són la combinació perfecta entre contes i jocs.
En un primer moment es realitza la narració d'un conte orientat als més petits i després ens
deixarem emportar, presentant una proposta artística i de joc relacionada amb cada conte.
Són sessions orientades a infants de P3, P4 i P5, 1r i 2n
Durada aproximada 1h

"UN LLIBRE" d'Hervé Tullet
En obrir-lo, veiem primer que res un punt groc sobre una pàgina en
blanc. Aleshores es convida als infants a interactuar amb el conte i
esbrinar què passa. Per conèixer la resposta sols cal passar la pàgina. I així
comença la màgia! Cercles grocs, rojos i blaus, es multipliquen, canvien
de lloc, es col·loquen en filera, creixen, fins i tot estan a punt de caure per
la vora del llibre o volar fins a desaparèixer
A continuació es presenta als infants una sala "en blanc "amb diferents
elements de joc que recorden el conte amb els tres colors primaris i la
possibilitat de crear i seguir interactuar amb el conte

"EL PIRATA DE LES ESTRELLES" Albert D. Arrayás
El pirata Ulisses el Barba-Roig té tanta gana que un dia es menja totes
les estrelles. Després, veient com de trista ha quedat la lluna, intenta
trobar-ne de noves per tornar a omplir el cel.
Un cop acabat el conte, la nit arriba i els petits es submergeixen en la
foscor, i un espai de llum negra per seguir omlint el cel de estrelles,
brillantor i fluorescències
Es requereix d'una sala que es pugui quedar a les fosques

"EL LLUM ENCÈS" de Richard Marnier i Aude Maurel
En una ciutat sense problemes, les cases són totes iguals, i tot està
ben estructurat. Però una nit, un veí deixa el llum encès ... I al matí
següent, no obre els porticons com els altres. "Quin horror!",
Exclamen els veïns, que comencen a mirar la casa amb inquietud. La
diferència, al principi, els altera, però el veí seguirà endavant i poc a
poc "contagiarà" la seva fantasia als altres
A continuació els els infants podran disposar de material diferent
reciclat per construir la seva pròpia casa i la possibilitat de jugar en
una ciutat imaginària creada pels propis infants

CONTA - CONTES: PETITES AVENTURES DE PIRATES
Descobrirem dues històries de pirates ideals perquè els més menuts somiïn en grans aventures.
Una d'elles és "El Pirata de les Estrelles" de l'Albert Arrayàs, on història plena de tendresa i de màgia
on al final descobrirem com pujar dalt del cel, i tot seguit explicarem la història de la "Lia, la Melena
Roja" una petita pirata què necessita un petit tresor per ser una pirata com cal.
Després dels contes, els infants podran decorar una petita caixa de cartró per crear el seu propi cofre
del tresor, com la petita protagonista, la Lia.

CONTA - CONTES: CONTES PETONERS!
Els petons i les carícies ens ajuden a créixer
Explicarem dos contes plens de petons que ens donen forces per fer coses que en un primer moment
veiem totalment impossibles de fer, com pot ser? Quina màgia amagada porten els petons?
Explicarem dos contes preciosos que faran que ens entrin unes ganes tremendes de fer petons a tort i
a dret!

CONTA - CONTES: HI HAVIA UNA VEGADA...BRUIXES, FOLLETS I ANIMALONS
Les bruixes, follets i animalons fantàstics han conviscut amb nosaltres des de fa molt i molt de
temps
Potser que els tinguem un pèl oblidats? Potser que no recordem com es fa un bon encanteri o una
pòcima màgica? Potser no recordem com trobar les petjades diminutes de follets al bosc?
Escoltarem tres contes divertis i plens de tendresa, on la màgia i els petits éssers fantàstics hi tornarán
a ser present, ens hi acompanyeu?

Si voleu rebre més informació o contactar
amb mi ho podeu fer a través del mail
bambuesjoc@gmail.com o a través del
telèfon 627 56 23 31
També podreu trobar més informació sobre
les propostes a la web www.bambuesjoc.com
Moltes gràcies

Espais on he realitzat aquestes propostes:
Biblioteca Roca Umbert de Granollers
Biblioteca Can Pedrals de Granollers
Biblioteca Central de Cornellà
Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès
Biblioteca Ca l’Oliveres de Lliçà d'Amunt
Biblioteca Volpelleres Miquel Batllori de Sant Cugat
Biblioteca Esteve Paluzie de Barberà del Vallès
Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar
Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès
Escola Salvador Llobet de Granollers
Escola Pare Poveda de Barcelona
Escola Camins de les Franqueses del Vallès
Casal Infantil Cotxeres Borrel de l'Ajuntament de Barcelona
Ajuntament Òrrius (Literaturitza't a la fresca)

BAMBÚ ÉS JOC
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