Guió de l’activitat:
Amaguem figures
Fase 1.- Joc lliure
Els nens i nenes manipulen el material (multicubs) i fan figures
lliurement amb 10 cubs.

Fase 2.- Reproduir figures a partir d’un model donat
El mestre dóna a cada nen/a (o per parelles) una figura que hauran de
reproduir. Mentre van construint la seva figura poden moure el model per
mirar-lo des de diferents angles, agafar-lo, comptar peces
col·locades d’una determinada manera, etc.

Fase 3.- Reproduir figures a partir d’un model donat que no
podran tocar
Igual que en la fase anterior però sense tocar el model. En
aquesta fase els nens i nenes es podran aixecar per veure la figura des de
diferents angles i tornar al lloc per a seguir construint la figura, no poden
construir la figura a llocs diferents segons l’angle que estiguin mirant. Es
poden aixecar les vegades que calgui però sempre tornaran al lloc per
construir la seva figura.

Fase 4.- Memoritzar un model donat
El mestre, com en la fase 2, dóna a cada nen/a (o parella) una figura que els
nens i nenes memoritzaran. Passat un temps determinat (1 o 2 min.) es
recollirà el model i llavors els nens i nenes l’hauran de reproduir. Passats 2 o
3 minuts, demanarem si cal que els tornem a ensenyar el model. En cas
afirmatiu, tornarem a deixar el model a cada parella però no podran fer la seva
figura fins que no els haurem amagat el model de nou. Aquest pas el podeu
fer tantes vegades com creieu convenients.

Fase 5.- Amaguem per parelles
En aquesta fase donarem una bossa de plàstic (o estoig, bossa d’esmorzar,
etc) a cada parella i cada nen/a, en el seu torn, farà una figura que, igual que
en la fase anterior, mostrarà al seu company/a durant 1 min. aproximadament
i passat aquest temps la guardarà a la bossa.
Llavors, el company/a intentarà reproduir-la. Si passats 2 o 3
minuts no ho ha pogut fer, el company li tornarà a ensenyar
per poder-la memoritzar altra cop.
És important que mentre es mostra el model, el nen/a que està
intentant reproduir la figura no toqui les seves peces, ni
manipuli la figura que tingui iniciada. Aquest pas el podrem fer
les vegades que calgui fins que s’aconsegueixi reproduir
l’original totalment.
Un cop arribats en aquest punt, s’intercanvien els papers.

