L’equip de logopedes d’EDAI us facilita aquestes propopostes d’activitats per tal de que
pugueu gaudir dels vostres petits i petites aquests dies a casa, i perquè no, també
aprofitem per estimular el seu llenguatge i la seva parla.
Us animem a que en proveu alguna!
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Crear un horari en el qual puguem posar les diferents tasques o activitats que
es realitzaran durant el dia. Cada dia el podem preparar al matí al costat dels
nostres petits.
Imitem sons de animals i objectes (onomatopeies) y endevinar-los.
Crear un petit teatre, disfressar-nos i interpretar personatges, animals, etc..
creant una història.
Jocs de pistes: Si tenen l’edat per poder llegir, amagar pistes a casa perquè
hagin de trobar noves pistes i aconseguir l’objecte amagat! Sinó podem amagar
objectes o dibuixos i donar pistes orals. D'aquesta manera treballem la
comprensió i la memòria.
Llegir contes junts, podem acompanyar-ho d'un dibuix, crear titelles, etc. I si us
animeu crear un conte nou!
Recuperar fotografies i recordar moments, esdeveniments, anomenant les
persones que apareixen, intentar explicar que succeeix ajudant-lo amb pistes
gràfiques.
Escoltar música, cantar i ballar junts, crear cançons, rimes.
Fem receptes senzilles junts, pensant quins ingredients necessitem, d'on vénen,
com es conreen, etc
Jocs de taula en els quals puguem treballar els torns, l'espera i l'escolta.
Joc simbòlic compartit (casa de ninots, cuina, construccions, pàrquings i
vehicles, metges, etc)
Construir un fort, cabanya o casa amb cartons, sabanes, uns altres materials
que puguem aconseguir a casa.
Donar la responsabilitat de cuidar d’alguna planta o tenir un càrrec.
Activitats motrius: Podem crear camins amb cordes al terra, cartolines, guixos i
fer equilibri, saltar, fer circuits o petites gimcanes si l’espai ho permet.

Recordar la importància d'acompanyar sempre amb un bon model lingüístic, frases
curtes ben construïdes i amb un vocabulari real i adequat. Deixant espai al nen o nena
perquè s'expressi i mantenint una capacitat d'escolta.
Intentarem parlar amb els i les petites de la casa d'aquells temes que sabem que li
agraden, per a cridar la seva atenció i potenciar la col·laboració.
Ens ajudarem de gestos i canvis de veu per a captar la seva atenció.

Si fa falta corregir les seves verbalitzacions, recordem que ho farem amb suavitat sense
dir-li “així no es diu, no ho has dit bé, repeteix-ho, etc” sinó que li repetirem nosaltres
mateixos amb normalitat la paraula facilitant el model correcte de manera clara sense
necessitat que el repeteixi, però si que ens presti atenció.

WEBS AMB IDEES:
https://monspetits.com/2020/03/14/juegos-y-actividades-para-hacer-con-ninos-sin-sa
lir-de-casa/
https://espacioonda.ondaeduca.com/oels/php/view.php?utm_campaign=re-acceso-l
ibre&utm_medium=email&utm_source=acumbamail

