PROJECTE : ELS ESQUIMALS P-3B
QUIN NOM TENIM A LA NOSTRA CLASSE?
Tot va començar amb aquesta pregunta.
1.VAM PREGUNTAR : QUÈ SABEU QUI SÓN ELS ESQUIMALS ?
ON VIUEN? COM SÓN?
No en sabien res dels esquimals. Algun nen/a havia vist algun conte o dibuixos
animats a la televisió.
Aleshores vam decidir demanar ajuda a les famílies per recollir contes,fotos,
dibuixos,animals del pol nord...
Poc a poc van anar portant coses de casa per tal d’anar contextualitzant tot el
projecte:
Gorro de
pingüí.

Dibuixos
d’esquimals
i iglús.

2.COMENCEM A FER DESPERTAR CONEIXEMENTS PREVIS en els alumnes de
P-3 amb petites projeccions, contes, imatges, sons de l’entorn dels esquimals,
sensacions.








Nanon l’esquimal –vídeo.
Pinguconstruye un iglú You Tube.
Luly los esquimales.
Cançó un esquimal perdut en el desert...
Nanuk el esquimal.
Un esquimal perdut en el desert - YouTube.
El Jep i la Rita - Un esquimal - YouTube ...

Un mini
pòster dels
esquimals.

Fotos
d’esquimals
i d’un iglú.

3. DECIDIM ELABORAR UN POWER POINT que s’anirà ampliant al llarg del
projecte a mesura que els alumnes vagin progressant en vocabulari i conceptes
relacionats amb els esquimals.
En aquest PowerPoint hi ha imatges i sons per apropar més els alumnes de
P- 3 a la realitat.

ELS ESQUIMALS

4.ARA QUE JA SABEM QUI SÓN ELS ESQUIMALS:
PINTEM UNS ESQUIMALS. Els deixem triar qui volen pintar o l’esquimal nen o la
nena.

5.OBSERVEM ON VIUEN I PINTEM UN IGLÚ.

COMENCEM A CONFECCIONAR UNA MAQUETA D’IGLÚ per tal que vagin
associant els conceptes.

6. OBSERVEM QUE ELS ESQUIMALS VIUEN EN UN ENTORN FRED I BLANC I
SEMBLA QUE MOLT GELAT.
Aleshores treballem aquests conceptes:
Com?


Fem i juguem amb el gel, experimentem la seva fredor :



Fem gel de colors i després l’utilitzem per pintar:



Fem una selecció de colors que observem en la majoria de fotos i vídeos dels
esquimals i pintem amb ells( els anomenem colors freds).

7.OBSERVEM QUE MENGEN ELS ESQUIMALS EN ELS CONTES, FOTOS.
DESCOBRIM QUE MENGEN PEIX !!


Comprem dos peixos i els presentem a la classe per poder observar,
tocar ,olorar, parlem com els pesquen i mirem fotos i algun vídeo.

i acabem pintant un peix.



Treballem la cançó del peix peixet.



I expliquem el conte del peix irisat i pintem el peix irisat.

8. DESCOBRIM QUE FAN AMB PEDRES ESCULTURES INUKSHUK.
Expliquem perquè les fan? Com les fan?



Demanem caixes de sabates a les famílies i en recollim moltes!!!
Els deixem jugar lliurement durant uns dies perquè experimentin amb els material,
així van descobrint que poden fer,com apilar perquè no caiguin,jugar sols, fer equip,
pujar en una cadira per acabar una torre...



Decidim pintar-les perquè semblin pedres.
Observem els colors de les pedres : gris, marró negre i el blau el vam inventar
perquè fos més alegre.



Ensenyem fotos de les escultures i comencem a intentar reproduir-les. Ho fan
genial!! .

9. INVESTIGUEM COM CAMINEN PER LA NEU?
Mirem vídeos i fotos per internet.
Confeccionem unes raquetes de neu amb material de reciclatge.
S’ ho passen molt bé caminant per la classe amb les raquetes improvisades.

10 . ELS ANIMALS TAMBÉ ES DESPLACEN : OBSERVEM COM I EN QUIN
MEDI ?

Imitem els pingüins amb una pilota entre les cames.

11.CONCEPTE MATEMÀTIC: MOLTS –POCS

12. AURORA BOREAL :
Els ensenyem vídeos del fenomen de l’aurora boreal i fotos. Els expliquem que això
passa on viuen els esquimals quan es fosc, quan no hi ha sol.
Observem que hi ha molts colors i es mouen molt constantment.

13. INVESTIGUEM COM ES SALUDEN ELS ESQUIMALS ENTRE ELLS.
Descobrim que es saluden amb el nas. Els expliquem que és pel fred. I ho posem a
la pràctica. Van triant la parella que ells i elles volen. Alguns tenien vergonya.

14. FEM FLOCS DE NEU .
Els decorem amb gomets i de colors freds.

15. ELS ESQUIMALS FAN ART. Descobrim que els esquimals fan obres d’art
amb fusta, pedra i pintura. Veiem alguna obra d’art i l’imitem.

16. FEM UN IGLÚ AMB TERROSSOS DE SUCRE:
Observem com és un iglú: la seva forma i color, la porta, no té finestres, i té
moltes peces rectangulars apilades. Intentem fer-ho.

17. COMENCEM A PREPARAR EL NOSTRE IGLÚ MIDA REAL.
Primer fem l’estructura i pintem el que seran les parets.

