La llista d’aniversari
Com es pot fer una llista de regals sense demanar
res que ocupi lloc?
Aquesta és la història d’una nena que l’endemà de Reis ja comença a fer la llista de coses que vol que li regalin pel seu
aniversari. I això que encara li falten 7 mesos per fer els anys!
Naturalment, les primeres coses que escriu a la llista són les
que s’han descuidat de portar-li els Reis. Aquest any, però, el
pare i la mare li han dit que a casa ja no hi cap res més i que ha
de demanar regals que no s’hagin de guardar.
Uf, quin tip de rumiar! Com s’ho farà?
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Comprensió

Taller d’escriptura

Podeu demanar als alumnes que facin un esquema de la història seguint aquestes pautes: 1. La nena té obsessió per fer...
2. Els seus pares li demanen que aquest any, pel seu aniversari,...
3. Ella demana aquestes 10 coses:... 4. Li regalen tot el que demana, menys...

Proposeu als alumnes que escriguin un petit text amb el
títol: Una meravellosa experiència gratuïta.

Després, podeu demanar als alumnes que pensin quin dels 10
regals de la llista els agradaria rebre i que expliquin per què.

Connexió amb el món
Organitzeu la classe en petits grups i proposeu als vostres
alumnes que es posin en el lloc dels pares de la protagonista.
S’han de preguntar per què creuen que els pares han animat la
nena a demanar regals que no siguin materials i no s’hagin
de guardar.
Al final de l’activitat, podeu proposar als alumnes que escullin
quina raó els sembla més important i l’exposin a classe.

Transmissió de valors
Organitzeu un amic invisible no material. Poseu tots els noms
dels nens de la classe en una bossa i que cada alumne en triï
un. Cadascú haurà de fer un regal a un company o companya de
classe; la condició és que els regals han de ser coses que no es
comprin, que no costin diners. Us poden servir aquests exemples: una hora del pati jugant junts (molt útil si són dos companys
que no es relacionen gaire), una tarda a casa meva, un dissabte
amb la meva família en algun lloc, alguna cosa que hagis fet tu
(com un pastís o un dibuix)...

Demaneu-los que recordin alguna cosa bonica que els hagi
passat i que no els hagi costat
diners. Per exemple: anar a veure uns gossets acabats de néixer, l’estona que l’avi els explica contes, una tarda amb els
cosins, una excursió amb bicicleta...
Per ajudar-los a organitzar l’explicació, els pots plantejar preguntes com aquestes: Quina experiència recordeu? Qui us
acompanyava? On va passar?
Com us vau sentir aquell dia?
Heu tornat a viure aquesta experiència?
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