Un convidat molt especial
Què aprenem a taula?

Nom___________

Treball individual
Aprendre per imitació
Què aprenem quan mengem a taula?
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Segur que alguna vegada has jugat a fer sons d’animals o de vehicles. I potser ja saps fer petar
els dits o xiular. Estes i moltes altres coses més les has apreses imitant. Vols saber algunes
coses que has aprés imitant els altres? Doncs respon a les preguntes següents.
Quin so d’animal saps fer? _____________________
Amb quin cobert menges la sopa? ____________________
Què utilitzes per a afilar la punta del llapis? _________________
Què utilitzes per a netejar-te la boca mentre menges? __________________
Després d’anar al bany, amb què et llaves les mans? _______________________
Amb quin cobert talles la carn i el peix? ______________________
Quin idioma parles normalment a casa? ________________________
Què utilitzes per a raspallar-te les dents? _______________________

Totes estes coses les hem apreses observant els nostres pares, mares, germans majors, ties o
iaios. I segur que t’ha encantat aprendre-les imitant-los.
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Un convidat molt especial
Què aprenem a taula?
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Nom___________

Mentre mengem a casa o a l’escola, a més de prendre aliments, aprenem moltes coses: Com
s’utilitzen els coberts. Com es pela una mandarina. Com s’adoba l’ensalada. I que per a créixer
sa és bo menjar verdura i peix.
Imagina que ve a sopar amb la teua família un dels personatges de la teua sèrie preferida. Segur
que aprofitaries per a preguntar-li moltes coses, però primer hauràs d’ajudar-lo una miqueta.
Explica-li amb un dibuix què menjareu, qui s’asseu a taula a menjar i aquelles coses que necessita
saber sobre menjar amb la teua família. És la primera vegada que s’asseu amb vosaltres a menjar
i és probable que imite el que vosaltres feu!
Un convidat molt especial : ___________________________________
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Un convidat molt especial
Què aprenem a taula?

Nom___________

Treball en equip:
Àlbum de dibuixos. Posada en comú.
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Àlbum de dibuixos
Per torns, presenteu dibuixos explicant als vostres companys quin és el vostre convidat especial.
Què heu menjat i sobre què heu parlat. Quines coses han aprés els convidats sobre menjar amb
la família?
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