EDUCACIÓ PER COMPRENDRE EL MÓN

Grans i petits

Nivell de dificultat: 1
Edat recomanada:
>8 anys.

Intenció educativa:
• Promoure l’experiència de
tenir cura dels altres.
• Responsabilitzar-se de l’altre.
• Prendre consciència del que ens
aporta tenir cura dels altres.
• Promoure activitats
d’intercanvi entre grups i
infants de diferents edats.
Resum: Fer un intercanvi
entre grans i petits fe manera
que es faci responsables els
grans —nens i nenes— dels
petits, en tasques que impliquin tenir-ne cura (vestir,
donar menjar...).
Temps: Per definir per
vosaltres.
Tipus: Activitat d’interior o
d’exterior.
Grup: De 8 a 30persones.
Material: -

Desenvolupament

Organitzem els infants en parelles mixtes formades per un nen o nena gran i un/a de petit/a i
propiciem oportunitats on els grans acompanyen i ajuden els petits. És important que el moment de
formar les parelles sigui solemne i celebrat per tal que cada parella agafi consciència de la relació
que s’inicia, ja sigui amb una activitat de presentació i coneixement, amb una fotografia de cada
parella, etc.
A partir d’aquí pensem en aquelles coses que volem que comparteixin:
- Espais i jocs per jugar junts: escoltar música, mirar contes, fer descobertes, jocs d’exterior, etc.
- A colònies o en sortides podeu organitzar les tasques de manera que el gran ajuda el petit a controlar la seva roba, a menjar, etc.

Valoració i conclusions

És important tenir alguns moments per valorar, en especial amb els més grans, com els va exercir
aquest rol i què n’estan aprenent. També val la pena copsar com ho viuen els petits, habitualment
en aquest tipus d’experiències estan molt satisfets de tenir algun “gran” que els acompanyi.

Altres indicacions

Les activitats entre grups de diferents edats es poden ampliar a:
- Organitzar activitats els grans als petits: la dramatització treballada en l’activitat anterior, alguna gimcana, festes tradicionals, etc.
- Promoure activitats compartides entre grans i petits, de manera que organitzem la participació
en grups mixtos on als grans els donem la responsabilitat de vetllar pels més petits: gimcanes,
sortides, etc.

Propostes d’acció

Propicieu aquest tipus d’intercanvis de forma habitual com a manera de treballar la cura i la responsabilitat envers l’altre de forma permanent.
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