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ELS NYAMA I EL CAMPEROL  

Enllaç (20/07/09) Elsnyamaielcamperol Unamadecontes.cat o Els nyama i el camperol TVC
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Director: Manuel Barrios

Resum

Els nyames són uns homenets petitons que tenen tants caps com anys! 

Idees per treballar el text

Quants cabells té un nyama si a cada cap té 5 cabells i té 8 anys? i si té 13 anys?

La recepta del cuscús.

Les petjades que els nyames deixen a l’hort, cada nyama té 2 peus. 

Com s’esborren petjades si no pots deixar de caminar per esborrar les que ja hi són?

On ens anem a tallar els cabells? Podem situar-ho en un mapa?

Idees per treballar la il·lustració

El nyama d’1 cap, el de 2, el de 3, el de 4, el de 5, el de 6...? i el problema que tenia el camperol 

quan feia de barber.

Altres recursos

Algunes zones de Cataluna tenen un personatge amb molts ulls. És el cas del 
Maresme, on els dies panteriors a Nadal en Fumera passeja pels pobles vigilant 
els nens per si són o no bons minyons i avisar al Tió. Aquest és el Fumera del 
CEIP Tordera.

Conte per enllaçar :

El gerro màgic Anno, M  Ed Joventut

El conte presenta el concepte i càlcul de 10! així com la seva representació 
geomètrica. És curiós com tractant-se d'una representació mental força 
complexa d'imaginar spvint es troben exemples de treball amb nens i nenes 
petits 10!=1x2x3x4x5x6x7x8x9x10

Cuando los borregos no pueden dormir Kitamura, S Ed Altea 

Altea va publicar un seguit d'àlbums molt interessants entre els que es troba 
aquesta joia, tant per la seva concepció com per l'estructura i la il·lustració. 
Té múltiples lectures, entre d'altres la matemàtica. Pregunteu: Quantes coses 
ha comptat en Madejo abans de dormir-se? I tindreu una sorpresa, els nens i 
nenes acostumen a saber-ho calcular tot i que siguin petits.

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/44
http://www.tv3.cat/videos/852429/Els-nyama-i-el-camperol

