QUE BÉ HO FAS…!

Amb aquesta activitat pretenem…

Aprendre a respectar i valorar el que fan els altres.
Afavorir l'expressió de les pròpies habilitats.

Duració

L'activitat està pensada per realitzar-la en una sessió. Encara que continuarem utilitzant el seu
ensenyament durant tot el curs.

Necessitarem

Un ninot/titella.

Consideracions per a l'educador o educadora

Per a realitzar aquesta activitat, utilitzar el ninot que tingui la classe com a mascota o qualsevol titella
que tinguem a l'aula.
Ens servirà de suport per treballar els temes relacionats amb l'autoestima, la valoració dels altres, etc.,
ja que afavorirà que parlin amb ell i es desinhibeixin.

1a Fase: Desenvolupament

Demanem als nens i les nenes que s'asseguin en cercle. Treure el ninot.
• En cas que sigui un ninot nou, entre tots i totes, triar un nom. A continuació, saludem tots els nens i
les nenes, que es presentaran dient el seu.
• Si és un ninot habitual de la classe, demanem que, com que no té molt bona memòria, li recordin el
nom de les persones de la classe.
Després, i sempre a través del ninot, expliquem que és molt important que cada un tingui el seu propi
nom, perquè és una cosa que ens diferencia d'altres persones, ens fa especials, el mateix que les nostres
qualitats i habilitats. Expliquem que … sap fer moltes coses, però que el que més li agrada és conèixer les
coses que els altres fan bé i dir-los:
Que bé ------! (acció que realitzin)
ja que això és una manera de mostrar afecte a les persones.
Com a exemple, el ninot farà una sèrie de coses, com cantar, saltar…, i cada vegada que ho faci,
l'aplaudiran i li diran: Que bé cantes ...! (O el que correspongui a l'acció).
A continuació, convidem cada nen i nena a pensar alguna activitat concreta que fa bé, i que l'expliqui.
Quan ho facin, els altres aplaudiran i diran:
------(nom) que bé ------(acció que realitzi)!

Per acabar, cal reflexionar
•
•
•
•

Establim un diàleg amb el grup a través de preguntes com:
Heu vist que cada persona té un nom i unes habilitats diferents?
Us ha agradat veure que els altres us aplaudeixen per fer bé les coses?
Us agrada veure els vostres companys i companyes fer coses bé?, creieu que és bo animar els altres
quan ho fan?

Un superheroi de veritat sempre respecta i tracta els altres amb afecte.

