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PRÒLEG
Aquest quadern Montessori està destinat a infants a partir de 3 anys. Gràcies a ell, descobriran paraules
i desenvoluparan el llenguatge d’una manera activa i lúdica.
En la seva pedagogia, Maria Montessori insistia especialment en el caràcter empíric i sensorial de les activitats,
en un entorn adaptat, però sempre relacionat amb la vida real.
El Gran quadern Montessori de les meves primeres paraules proposa tres tipus d’activitats:
• Pàgines de presentació per a cada tema, amb elements per assenyalar; amb en Babau, el gatet blanc i negre
que cal buscar, i amb paraules i imatges per acompanyar el descobriment de l’infant.

preguntes perquè
l’infant assenyali
elements

el gat Babau
que cal
trobar

imatges amb
la seva paraula
corresponent

• Pàgines d’imatges, per utilitzar amb les targetes que s’han de col·locar damunt de les paraules i així assimilar
progressivament el vocabulari.

• Jocs i activitats amb elements retallables, que permeten que l’infant es mostri actiu en el seu aprenentatge
per voluntat pròpia.
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D’aquesta manera, el quadern presenta exercicis per permetre que l’infant desenvolupi les seves aptituds
sensorials i adquireixi el vocabulari fonamental del català.
La pedagogia Montessori insisteix en el mètode de la «lliçó en tres etapes», per ajudar l’infant a memoritzar
allò que ha d’aprendre. L’infant escolta la nova paraula, mostra la imatge que correspon a la paraula i repeteix
el nom de l’objecte o de la imatge quan l’adult li ho demana.
Cal dur a terme tres etapes consecutives al voltant de les
activitats de les imatges:
Escolta i assenyala: l’infant escolta les paraules de les imatges
i assenyala amb el dit les imatges que corresponen amb aquestes
paraules.
Mostra i pronuncia: l’infant col·loca la targeta de vocabulari
damunt de la paraula que li correspon i pronuncia la paraula.
Aquesta etapa de memorització sol ser la més llarga: caldrà
repetir-la diverses vegades.
La paraula correcta: una vegada l’infant retingui el vocabulari
de les imatges, ha de triar una targeta de vocabulari pertanyent
al tema que hagi estudiat i pronunciar la paraula en veu alta.
Quan superi amb èxit aquesta etapa, haurà memoritzat el vocabulari.
En repetir diverses vegades les activitats, l’infant consolida els aprenentatges que ha adquirit, alhora que
reforça la concentració, la perseverança i la confiança en les seves capacitats.
«Ajuda’m a fer-ho tot sol» és un principi important de la pedagogia Montessori. Així, doncs, deixa que el teu
fill demostri la seva autonomia i iniciativa, però procura estar al seu costat sempre que puguis quan treballi.
La motivació de l’infant és un component important del seu aprenentatge, però el teu suport és primordial,
sobretot quan es tracta de descobrir i assimilar paraules noves. Si es mostra més interessat per un tema en
particular, deixa que s’hi entretingui. A més, si fomentes la repetició, el teu fill podrà repassar les activitats que,
al principi, li havien semblat difícils.
Tant si es tracta de jocs per fer junts com d’activitats individuals, recorda que la diversió ha d’unir-vos en aquest
aprenentatge.

LA50056_Tripa_Montesori_Primeras_Palabras_001-144_CAT.indd 4

3/2/22 10:43

SUMARI

La casa.................................... 8

Quina casa més curiosa!......................... 10
Imatges de la casa.................................. 11

La sala d’estar........................ 12

Benvinguts a la sala d’estar!................... 14
Imatges de la sala d’estar....................... 15

La cuina................................... 16

Parem taula!........................................... 18
Imatges de la cuina................................. 19

La meva habitació.................. 20
Mobles i objectes de la meva habitació. 22
Les meves joguines preferides............... 23
Cerca els intrusos................................... 24
Imatges de l’habitació............................ 25

El bany.................................. 26

Un bany ordenat..................................... 28
Imatges del bany.................................... 29

El jardí................................... 30

Cerca i troba al jardí............................... 32
Imatges del jardí..................................... 33

El temps................................. 34

La roda dels mesos................................. 35
La roda de les estacions.......................... 36
La meva rutina diària.............................. 38
És el meu aniversari!.............................. 39

LA50056_Tripa_Montesori_Primeras_Palabras_001-144_CAT.indd 5

El cos..................................... 40
Imatges del cos....................................... 41

La meva família...................... 42

Quina família més bonica!...................... 43

El bebè.................................44

Cerca els intrusos................................... 46
Imatges del bebè.................................... 47

La roba.................................48

Prepara les maletes................................ 50
De temporada........................................ 51
Trio els accessoris................................... 52
Imatges dels accessoris.......................... 53

A l’escola................................ 54

Les meves coses de l’escola.................... 56
Imatges................................................... 57

Passatemps i esports............. 58

Pots triar!............................................... 60
Joc de mímica......................................... 62
Imatges dels esports............................... 63

Mitjans de transport.............. 64

Mar, terra o aire?.................................... 66
Vaig a escola amb patinet….................... 67
Has anat alguna vegada amb avió?........ 68
Imatges dels transports.......................... 69

3/2/22 10:43

A la carnisseria...................... 70
Imatges...................................................71

Animals per completar.........................100
Imatges dels animals salvatges.............101

A la peixateria....................... 72

A l’oceà............................... 102

Imatges...................................................73

A la botiga de queviures........ 74
Imatges...................................................75

Productes lactis..................... 76
Imatges...................................................77

Al forn de pa.......................... 78

Imatges...................................................79

Fruites................................... 80

Cerca i troba a l’oceà............................104
Grans i petits........................................106
Imatges de l’oceà..................................107

Ocells i insectes................... 108
Cerca i troba al riu................................110
Quina és la resposta correcta?.............111
El meu lloro per pintar..........................112
Imatges dels ocells i dels insectes........113

La música............................ 114

Imatges...................................................81

El secret dels instruments....................116
Imatges de la música............................117

Verdures................................ 82

Descobrir el món................. 118

Imatges...................................................83

M’agrada, no m’agrada.......... 84
Imatges dels àpats..................................85

A la ciutat.............................. 86

On anem avui?.......................................88
Imatges de la ciutat................................89

A la granja............................. 90

Joc de les diferències..............................92
Què menja cada animal?........................94
Imatges de la granja...............................95

Zones geogràfiques..............................120
On vius?................................................121

Els colors............................. 122
Tons de colors.......................................123
A la caça dels colors!............................124
Barreges de colors................................125

Formes geomètriques
i xifres................................. 126
Quants n’hi ha?....................................128

Retallables.......................... 129

Animals salvatges.................. 96
En Simó diu…..........................................98
Petit o gran.............................................99

LA50056_Tripa_Montesori_Primeras_Palabras_001-144_CAT.indd 6

3/2/22 10:43

Enganxa aquí un sobre
i guarda-hi tot el material
del quadern.

LA50056_Tripa_Montesori_Primeras_Palabras_001-144_CAT.indd 7

3/2/22 10:43

La casa
Veus la
teulada que
protegeix la part
superior
de la casa?

Has trobat
en Babau?
És dins o fora
de la casa?
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Quina casa més curiosa!
Quina casa més bonica! Però, fixa-t’hi bé,
hi ha objectes que no estan al lloc adequat.
En total, n’hi ha 10.
Pots trobar-los?
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I matges de la casa
Escolta les paraules i fes servir les targetes de la
pàgina 149 per relacionar cadascuna amb la imatge
que li correspon.

habitació

garatge

escales

cuina

entrada

bany

golfes
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La sala d‘estar
Assenyala
la taula de
centre.

Veus
la butaca
i el sofà?
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llar de foc

estufa

quadres

televisor

gerro

aquari

bufet

biblioteca
13

LA50056_Tripa_Montesori_Primeras_Palabras_001-144_CAT.indd 13

3/2/22 10:43

Benvinguts a la sala d‘estar!
Retalla les targetes de la pàgina 129 i col. loca
els objectes de colors al lloc adequat de la sala d’estar.

rellotge
sofà

butaca

taula de centre

llum
de peu

llar de foc
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