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Imagen: http://bibliotecapomar.blogspot.com/search/label/informaci%C3%B3

jul 1316:03

Erase una vez un burro que empezó a 
hacerse viejo y casi no podía trabajar...

Imagen: http://picasaweb.google.com/juliaurci/CuentoMusicosDeBremen#

jul 1320:30

Una vez en el camino el burro oyó a un perro que decía 
muy afligido:  ¡Guauuuuuuuuuu. Qué desgraciado soy! 
...

Imagen: http://picasaweb.google.com/juliaurci/CuentoMusicosDeBremen#

jul 1317:25

Juntos empezaron a caminar  y, al poco, oyeron unos 
lastimosos maullidos (miaaaaau, miaaaaaaau) ...

Imagen: http://picasaweb.google.com/juliaurci/CuentoMusicosDeBremen#

jul 1317:25

De pronto, 
subido en una 
valla, un gallo 
se quejaba con 
amargura: 
 ¡Kikirikiiiiiiiiii, 
qué triste es la 
vida! ...

Imagen: http://picasaweb.google.com/juliaurci/CuentoMusicosDeBremen#

De pronto,  a lo lejos, divisaron una luz y a ella se dirigieron. 
Era la luz de una casa que estaba en medio del bosque...

Imagen: http://picasaweb.google.com/juliaurci/CuentoMusicosDeBremen#
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Para poder 
mirar todos 
hacia el 
interior, el 
burro apoyó 
sus patas 
delanteras en 
la ventana. 
Encima de él 
se subió el 
perro. Sobre el 
perro, el gato, 
y por último, 
hasta el lomo 
del gato voló 
el gallo...

Imagen: http://picasaweb.google.com/juliaurci/CuentoMusicosDeBremen#

jul 1317:26

Lo primero que hicieron los animales fue comer 
de aquellos ricos manjares hasta hartarse ...

Imagen: http://picasaweb.google.com/juliaurci/CuentoMusicosDeBremen#

jul 1320:57

Con el tiempo, los cuatro amigos formaron una 
banda de música y actuaban en las fiestas de los 
pueblos cercanos...

Imagen: http://www.quedepeliculas.com/peliculacineloscuatromusicosdebremen873.html

jul 1321:06

FIN

Imatge: Mercè Comeche ©

ACTIVIDADES

jul 1412:19

ORDENA LOS NOMBRES

jul 1412:53

COLOCA LOS NOMBRES EN LA CASILLA ADECUADA
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MARCA LA RESPUESTA CORRECTA

jul 1413:44

EMPAREJA CADA IMAGEN CON SU NOMBRE

jul 1417:01

APRENDEMOS ALGO DEL BURRO

• Soy un mamífero
• Soy de la familia de los équidos (como el caballo)
• Soy herbívoro (me alimento de vegetales)
• Tengo 4 patas, dos grandes orejas y cola
• Soy un animal doméstico
• Me utilizan como animal de carga
• Mi sonido se llama rebuzno y suena así 

¡IH AH, IH AH!

jul 1417:01

APRENDEMOS ALGO DEL PERRO

• Soy un mamífero
• Soy de la familia de los cánidos (como el lobo)
• Soy carnívoro (me alimento de carne)
• Soy un animal doméstico
• Soy un buen amigo del hombre
• Tengo 4 patas, dos orejas y una cola
• Mi sonido se llama ladrido y suena así 

¡GUAU, GUAU!

jul 1417:02

APRENDEMOS ALGO DEL GATO

• Soy un mamífero
• Soy de la família de los félidos (como el tigre, el león,...) 
• Soy carnívoro (me alimento de carne)
• Soy un animal doméstico
• Tengo 4 patas, 2 orejas y cola (algunas razas no tienen cola)
• Mi oído es muy fino
• Hay muchísimas razas de gatos
• Mi sonido se llama maullido y suena así   

¡MIAU, MIAU!

jul 1416:34

APRENDEMOS ALGO DEL GALLO

• Soy un ave
• Soy herbívoro (me alimento de vegetales)
• Tengo el cuerpo cubierto de plumas
• Tengo una bonita cresta colorada
• Tengo una bonita cola de plumas de colores
• Tengo 2 patas
• Puedo volar y caminar
• Soy un animal de granja
• Mi sonido se llama cacareo y suena así 

KIKIRIKIIIII
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CLICA EN LOS NÚMEROS PARA SABER MÁS

jul 1416:11

MUEVE CADA NOMBRE DONDE CORRESPONDA

jul 1416:51

• MAULLAR

• LADRAR

• REBUZNAR

• CACAREAR

RELACIONA CON FLECHAS CADA SONIDO CON SU ANIMAL

COMPRUEBA

jul 1416:51

• MAULLAR

• LADRAR

• REBUZNAR

• CACAREAR

SOLUCIÓN

jul 1416:26

ARRASTRA CADA IMAGEN A SU ESPIRAL
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Nom de l’activitat: Leemos un cuento : Los músicos de Bremen


Autora: Mercè Comeche Padilla (mcomeche@xtec.cat)

Nivell a qui s’adreça: 1r cicle inicial primària

Àrea curricular: Lengua castellana

OBJECTIUS DIDÀCTICS


· Treballar la comprensió de textos i missatges orals per obtenir informació i aprendre.


· Practicar l'expressió oral a partir de la conversa guiada sobre els contes i els seus protagonistes.


· Exercitar la lectura i comprensió a partir d'un text.


· Practicar l'escriptura.


· Conèixer algunes característiques dels animals que apareixen en el conte.


· Exercitar la pronunciació correcta de les consonants.


· Avançar en l'ús de les noves tecnologies.


· Participar adequadament en interaccions a classe en diferents situacions comunicatives.


· Participar en les activitats orals.


· Mostrar motivació i interès per expressar-se i comunicar-se amb els altres.




CONTINGUTS


· Lectura i audició d'un conte.

· Resposta a preguntes literals i inferencials sobre el text.


· Anticipació de successos i accions.


· Els contes i els seus protagonistes.


· Escriure i reconèixer els noms dels animals i altres elements del conte

· Descripció d'animals.

· La pronunciació de les consonants.

· Identificació d'un animal a partir de la seva descripció.

· Relació de paraules amb la seva imatge corresponent.


· Interès i respecte per les intervencions dels altres.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual:

· Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l'àmbit escolar i en el   context social i cultural proper.

· Comprendre textos escrits que es donen en l'àmbit escolar i en el context social i cultural proper.

· Tractament de la informació i competència digital.

· Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.


CRITERIS D’AVALUACIÓ

· Participar adequadament en interaccions a classe en diferents situacions comunicatives.

· Comprendre i extreure informació rellevant de produccions presentades en diferents suports utilitzats a l'aula.

· Realitzar breus explicacions orals.

· Comprendre informacions rellevants de missatges escrits i mostrar comprensió per mitjà d'explicacions orals o altres representacions.

· Elaborar oralment missatges relacionats amb temes d'aprenentatge i experiències pròpies.


Escolta

Llegeix fonèticament

ASPECTES METODOLÒGICS


· Podem utilitzar aquesta activitat per generar curiositat cap els animals que hi surten.

· Els alumnes poden fer les activitats segons les seves capacitats i habilitats gradualment:  les activitats més simples les farien els alumnes amb més dificultats i progressivament anirien fent les més complexes.


· Després d’ acabar l’activitat podem fer representacions en petit grup del conte, imitant les veus dels personatges. 


· Per acabar farem en paper un dibuix del conte per exposar-lo.


TEMPORITZACIÓ

· Segon trimestre.


· Per a dur a terme aquestes activitats, dedicarem 3 sessions d’uns 30-40 minuts. Intentarem acabar cada sessió generant expectatives per mantenir l’interés.


DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Comencem amb l’explicació del conte: Des de la diapositiva 2 fins la 9, hi ha una succesió ordenada de diferents imatges del conte amb una icona de veu: En clicar-la s’escolta la narració. Cada escena té escrita una part de la narració oral que es pot llegir abans d’escoltar l’audició sencera de la diapositiva.


Diapositiva 10: Iniciem les activitats relacionades amb el conte clicant la bombolla.

Diapositiva 11: Ordenem els noms dels personatges i de la ciutat de Bremen. Un cop acabada l’activitat (la poden fer 5 nens/es) clicar la fletxa per continuar.


Diapositiva 12: Es tracta d’arrossegar cada nom a sota de la seva imatge. 

Diapositiva 13: Activitat de triar la resposta correcta: Comprensió lectora. Consta de 5 qüestions.

Diapositiva 14: Activitat “memory” d’emparellar iguals: personatges i localitzacions.

Diapositiva 15-16-17-18: Fitxa esquemàtica de les característiques de cada animal protagonista del conte. Clicant l’altaveu se sent l’onomatopeia de la seva veu. Es pot ampliar a l’area de coneixement del medi natural.


Diapositiva 19: Clicant els números podrem llegir una frase referent al nom del so que emet cada animal i els humans del conte. (la fa el/la mestra)

Diapositiva 20: Arrossega cada acció al davant de l’animal que la fa. 

Diapositiva 21: Mitjançant l’eina “línies-fletxa” del notebook, relacionar noms de les onomatopeies i l’animal que l’emet. Clicant “comprueba” ens porta a la diapositiva 22, on hi ha la solució correcta. Es pot fer vàries vegades amb diferents alumnes.

Diapositiva 22: Per acabar han de recordar les escenes del conte i diferenciar-les d’altres contes. Arrossegar cada imatge a la seva roda.


SMART Notebook
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