ENS AJUDEM
Amb aquesta activitat pretenem…

Buscar solucions solidàries i en grup, als problemes que se'ns plantegen.

Duració

L'activitat està pensada per a realitzar-se en una sessió.

Necessitarem

Figura de mostra de l'arbre (annex).
Fotocòpies de les plantilles de l'arbre (annex)..
Pintures de colors (verd i marró).

Consideracions prèvies

Formar quatre grups amb els xiquets i xiquetes, i repartir les peces de l'arbre i les pintures de la
següent manera:
Grup 1: Peça 1 – Color marró
Grup 3: Peça 3 - Color marró
Grup 2: Peça 2 – Color verd
Grup 4: Peça 4 - Color verd
D'aquesta forma, en la primera fase cada persona del grup té la mateixa peça del puzle i el mateix
color de pintures. Pretenem que no puguen formar i acolorir per si mateixos la figura completa.
En la reflexió final, recalcar idees com:
• La importància de la comunicació a l'hora de trobar solucions als problemes.
• La riquesa que dona comunicar-se amb persones diferents i que pensen diferent.
• Que tots i totes ens necessitem i podem obtindre ajuda dels altres.

1a Fase: Ens ajudem?

Dividir als xiquets i xiquetes en quatre grups. Entregar a cada grup les seues peces del arbre segons les
indicacions prèvies. Ensenyar la figura de mostra de l'arbre i demanar que intenten encaixar totes les
peces del puzle per a aconseguir formar-la.
Després d'un temps, reflexionar en gran grup a partir de preguntes com:
• Heu aconseguit muntar el puzle? Per què?
• Què podem fer per a solucionar el problema i aconseguir que cada grup munte el seu puzle?
Deixar que els xiquets i les xiquetes aporten solucions, i si és necessari, ajudar perquè les troben: animarlos al fet que es pregunten entre els grups, convidar-los a que vagen a veure les figures d'altres grups, a
que intercanvien peces, etc.
En el cas que troben la solució, demanar als grups que construïsquen el puzle de l'arbre.

Per a acabar, cal reflexionar

Realitzar una segona reflexió a partir de preguntes com:
• Ara heu aconseguit formar el puzle, per què?
• Quina heu hagut de fer per a aconseguir-ho?
Per a finalitzar, cada integrant acolorirà la seua peça del puzle i muntaran l'arbre, complint amb l'objectiu
marcat.

Recordar que un superheroi de debò sap treballar en equip i sempre busca el millor per al
grup.

