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Pròleg
Aquest llibre, amb les seves pàgines de jocs, ofereix al teu fill un recorregut sensorial, sobretot gràcies al material retallable o per crear. Aquest material per manipular, que es presenta a la part final del quadern, li permetrà
experimentar de manera palpable els nous conceptes i preparar eficaçment la ment cap a l’abstracció. Alguns
elements es poden fer servir diverses vegades, en diferents moments i per a diferents finalitats.

Estructurar el pensament
P eixos

La primera part del quadern és una immersió en la vida sensorial. Hi trobaràs activitats sobre els colors, les formes, les
dimensions i els contrastos, amb exercicis per aparellar, classificar i orientar, a més de gradacions, amb els quals el teu
fill afinarà la capacitat de discriminació visual i desenvoluparà
una ment lògica.
D’aquesta manera, posarà en pràctica els sentits mitjançant
l’observació, la manipulació, la reflexió, el judici i la deducció,
la qual cosa li permetrà construir la seva representació del
món d’una manera molt eficaç.
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Descobrir l’entorn
Material
La pedagogia Montessori proposa una progressió pensada i rigorosa que es basa en un material simple i eficaç
amb un objectiu clar i una dificultat alhora.
Així, mentre avanci, el teu fill descobrirà els sentits i les sensacions, amb l’exploració dels camps del gust, de la
vista, de l’olfacte…
Per a un millor acompanyament, trobaràs explicacions que et permetran familiaritzar-te amb el material
i abordar-ne la presentació.
Et recomanem que retallis el material de cartolina abans perquè ho tinguis tot a punt per presentar-ho al teu
fill. Ensenya-l’hi, explica-li com s’ha de realitzar l’activitat i deixa que la faci sense jutjar-lo.
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En paral·lel a les activitats del quadern, no deixis de presentar-li
les xifres i les lletres per mitjà de cançons i jocs per aplicar a
la seva vida diària, o amb una taula de nombres, que serà un
suport estimulant i adequat en la seva conquesta de les competències i dels coneixements.
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Lliçó en tres etapes
A més del material que el teu fill té a la seva disposició i, per facilitar l’aprenentatge del nou vocabulari que
li presentaràs, t’aconsellem que apliquis la lliçó en tres etapes.
La lliçó en tres etapes és sobretot una transmissió en la qual la qualitat de la relació i la interacció entre el
teu fill i tu és determinant. Es desenvolupa durant diversos dies i es concentra només en tres nous elements
(quatre com a màxim). Aquest mètode té l’objectiu de no sobrecarregar la memòria i mantenir l’atenció del
nen, i es basa en les etapes següents:
• Coneixement: «És…» L’adult diu el nom de l’objecte o el concepte per introduir-lo i demana a continuació al seu fill que el repeteixi. L’adult associa el nou vocabulari i l’objecte amb exactitud, fent
servir les paraules adequades.
• Reconeixement: «Ensenya’m…» És l’etapa que dura més i requereix més paciència i repeticions.
L’adult demana al seu fill que ensenyi l’objecte en qüestió, la qual cosa permet repassar el vocabulari
i reforçar-ne l’adquisició i la memorització.
• Comprovació: «Què és?» L’adult demana al seu fill que digui el nom de l’objecte i l’ensenyi. Així, es
comprova l’assimilació perfecta del vocabulari, condició indispensable perquè el nen pugui aplicar
el vocabulari en un altre context.
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Conec els colors

Colors

Completa les parelles amb una targeta del mateix
color. Fes servir els retallables de la pàgina 95.
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Colors

Sol de colors

Completa el sol de colors amb
les targetes retallables
de la pàgina 95.
Col. loca-les de la més
clara a la més fosca.
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Colors

A l'estany

Completa l’escena amb els cercles de colors retallables
de la pàgina 97.
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