Com es reprodueixen els guppys?
A l’aula de ciències hem muntat una peixera, els infants d’au fènix van col·laborar, van
mesurar la sorra, l’aigua, i van posar els peixos.
Habitualment els agrada observar que el va passant, posar el menjar...
Un dia observen que hi ha peixos petits
Com és que hi ha peixos petits a la peixera? D’on han sortit? On eren abans ?
- “ Surten quan són petits i es fan grans fora”
- “ Potser han sortit per un forat petit al costat de la panxa”
- “Quan els bebès són grans apreten per sortir. Les mares tenen un forat com les
balenes, els dofins...”
- ...
Es proposa als infants fer un dibuix on quedi reflectit on creuen que estaven els alevins
abans.
Agrupem aquests dibuixos segons representen més o menys la mateixa idea.
-

“Dintre de la panxa hi ha els ous i a cada un li arriba un tub amb el menjar”
“Dintre de la panxa hi ha una bossa, on estan els peixet i els hi cau el menjar”
“ Hi ha un tub que arriba a la panxa o la boca de cada un dels alevins”
...

Utilitzem la conversa per explicar i donar les raons dels dibuixos realitzats.
Ens organitzem per grups amb la intenció de representar en maquetes la idea inicial que
comparteixen. Pensem el material que ens cal, pactem com ho farem, discutim algunes
idees i formes de representar,…
En aquest moment comencen a sortir nous interrogants relacionats amb els models de
reproducció que coneixen, l’oviper i el vivípar ( el guppy és ovovivípar)
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Cerquem informació sobre els peixos i sabem que neixen d’ous. Com son aquests ous?
Què hi passa dins?...
Observem un ou de gallina intentant trobar el forat per on passa el tub del menjar.
-

No veiem cap forat a la closca per on pugui entrar alguna cosa.
A sota de la closca hi ha una pell... Sembla una bossa.
Hi ha la clara i el rovell.
recollim l’ou de terra i veiem que el paper es mulla,.. Vol dir que hi ha aigua
PENSEM... Mentre observem de més a prop una observació guiada per la nostra
pregunta

En aquest moment observem un nou canvi a la peixera: un guppy a mort. Això ens
permet obrir-la i observar, amb el microscopi ecoline, com és per dins.
Veiem i fotografiem els ous. Com relacionem el que hem vist amb la maqueta que
havíem construït?
Fem servir la pissarra digital i, en
grup, busquem explicacions al que
observem.
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“El peix “va menjant” el rovell quan ja no en queda i està molt gran ha de sortit”
La Lucia menja l’entrepà, el peix, el pollet, l’insecte pal,... Mengen dins de l’ou?
“ El fa servir, l’utilitza , el rovell li dona força, energia, aliment...
Refem les maquetes, incorporant el que hem observat, compartit i parlat.

Per concloure refem el dibuix inicial afegint tot allò que hem aprés.
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