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A partir de 5 anys
L’amistat, el curs de l’any, l’ajuda que podem oferir a partir
d’un aliment.

RESUM
Som a l’hivern, tot és nevat, el conillet surt a buscar menjar, troba dues
pastanagues, se’n menja una i, l’altra, la porta al seu amic el cavall que deu
tenir gana...El cavall la porta al seu veí el be, i així continua fins que la
pastanaga torna a casa el conillet. Mentre el cavall va a casa el be, aquest ha
sortit a buscar menjar i en troba, i no cal que es mengi la pastanaga per passar
la gana i la pot donar a un altre animal.
Conte molt dolç, de la tradició xinesa que ens parla de l’amistat, l’ajuda a partir
d’una pastanaga que va de casa en casa un hivern...
Objectius
. Passar-ho bé amb la narració.
·fer adonar de la importància de l’amistat, el bon veïnatge...
· Parlar de l’ajuda que podem oferir, amb què ens podem ajudar a l’escola, al
pati, a casa...de l’alegria que produeix ser capaç d’ajudar.
· Fer un recull de receptes que es poden fer amb pastanaga.
Descripció de la proposta
Expliquem el conte. Es pot escanejar les imatges, són dolces i et situen a
l’hivern, element important del conte.
Es poden ordenar les imatges tot fent memòria de quin animal va abans que un
altre.
Destaquem el valor del conte de donar importància a l’amistat.
Potser en una altra sessió, parlem de receptes que es poden fer amb
pastanaga: Pastanaga ratllada amb enciam, puré de pastanaga, coca de
pastanaga...
Se’n pot fer un recull amb les que els expliquen les famílies.
A classe podem fer pastanaga ratllada o cares amb un plat de plàstic i la
pastanaga a rodanxes.

També podem fer estampació amb pastanaga a rodanxes , bastonets, amb les
fulles si tenim la sort de comprar-les amb manat...
Si en fem fotos i les pengem o en fem un petit àlbum per anar mirant quan
vaga, ja tenim una proposta amb part visual i tot!!
Recursos emprats
El conte, per si el volem veure projectat
http://www.calameo.com/read/000701063e97dc98fff9f
Ens poden servir idees ja pensades i que podem utilitzar
http://ocellsalterrat.blogspot.com.es/2012/05/idees-per-festes-ideas-parafiestas.html
un exemple més de coses a fer:
http://www.pastissets.cat/ca/altres-dolcos/item/160-cuc-de-boletes-depastanaga-i-coco-gusano-de-bolitas-de-zanahoria-y-coco.html
Aspectes didàctics i metodològics

Documents adjunts (si n’hi ha)
Recepta amb pastanaga: es poden endur la fitxa a casa i l’omplen amb la seva
família, així hauran de parlar del que es necessita, com es fa, si es cou o no cal,
i ho podran explicar al grup.

