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IDEES PER AMPLIAR EL VOCABULARI A CASA
¡ A la vida quotidiana hi ha moltes situacions que poden afavorir l'adquisició de noves

paraules per part dels nostres fills. En el dia a dia podem crear situacions que facilitin
aquest aprenentatge, i sempre hem d'adaptar el nostre llenguatge al moment evolutiu
de l'infant.
¡ Ara, us presentarem algunes idees per poder augmentar el vocabulari des de casa

d'una manera pràctica i divertida! A més, implicarem als més petits de la casa en les
tasques domèstiques i afavorirem la seva autonomia.

FER EL MENÚ SETMANAL
¡ Fer el menú setmanal pot ser un moment per

compartir en família. Cadascú pot donar una idea,
i s'han de respectar els torns de paraula. Mentre
ho fem, podem repassar tot el vocabulari referent
a menjar: aliments (peix, carn, verdura, patates,
etc.) i àpats (esmorzar, dinar, berenar i sopar).
¡ A més, mentre va passant la setmana, cada dia

podem revisar el menú i veure "en viu i en
directe" el plat que toqui!

FER RECEPTES
¡ Seguir

alguna
recepta
és
una
bona
manera d'ampliar i repassar tot el vocabulari relaci
onat:
aliments,
estris
de
cuina
i accions relacionades (cuinar, pelar, tallar...).
A
més
del
vocabulari,
també podem treballar la comprensió, ja
que
hem
de
seguir
totes
les ordres correctament perquè ens quedi un plat
exquisit!

LA NEVERA
La nevera és un lloc interessant d’explorar pels més petits.
Podem revisar-la amb els nens i les nenes i parlar-ne de tot
el que hi podem trobar dins. La idea és, de nou, utilizar
vocabulari relacionat amb els aliments.
A l’hora de fer la llista de la compra, també es pot fer en
grup: els adults poden anar preguntant per diferents
aliments i els nens han de revisar si en queden o no en
queden. Fent aquesta activitat també estem treballant la
comprensió de diferents paraules

RENTAR, DOBLEGAR, PLANXAR, ESTENDRE LA ROBA O
GUARDAR-LA A L’ARMARI
¡ El vocabulari relacionat amb la roba també es pot treballar des de casa.

Hi ha molts moments relacionats amb les tasques de feina domèstica: ficar
una rentadora, estendre la roba o guardar-la a l'armari. En
totes aquestes activitats podem parlar de les peces de roba que hi ha
(Camisa, pantalons, jaquetes, etc.), i també donar ordres senzilles als infants:
"Fica els mitjons a la rentadora".
¡ També podem descriure la roba i agrupar-la

(pantalons amb pantalons, camises amb camises, etc.)

PREPARAR LA ROBA QUE ENS FICAREM DEMÀ
¡ La nit anterior, conjuntament amb els infants, decidim quina

roba es ficaran al dia següent.
En aquest procediment, podem incloure molt vocabulari
relacionat amb la roba, el temps que fa
o pot fer, els diferents gustos i els colors. Preparar la
roba amb anterioritat permet crear espai on es pugui decidir i
parlar tranquil·lament de la roba,
una situació que esdevé molt més complexa als matins amb les
presses.

MENTRE ENS VESTIM O DESVESTIM
Mentre els nens s'estan vestint o desvestint, és un
bon moment per afegir paraules a aquestes accions! Es pot fer èmfasis en
el vocabulari de la roba, el mateix cos i les accions relacionades (cordar-se,
descordar-se, treure, ficar-se...). Ho podem fer com un joc:
¡ Mentre l'adult ajuda al nen, pot anar descrivint el que fa:

"ara ens fiquem els mitjons als peus".

¡ L'adult diu una "ordre" i el nen l'ha de dur a terme "Fica't la jaqueta

i els guants".

¡ A l'inici, el nen estableix un ordre per vestir-se o desvestir-se ("primer

em trauré la samarreta, després em trauré els pantalons...") i ha de
recordar de mantenir aquest ordre.

A LA DUTXA O BANYERA
¡ La dutxa o la banyera és un

bon moment per treballar el vocabulari relacionat amb les
parts del cos ("ara ens ensabonem la cara, ara els peus, i ara?")
i els estris i accions relacionades amb el bany (mullarse, ensabonar-se, esponja, aixeta, tovallola, etc).
¡ Una altra opció és la de portar joguines que

es puguin mullar a dins de la banyera. Per exemple,
si tenim animals de plàstic, els podem portar a la banyera o
la dutxa i afavorir l'expressió d'aquestes paraules en
un context molt divertit i jugant.

ESCOMBRAR
¡ L'hora d'escombrar pot ser també una activitat didàctica.

Si els petits ens ajuden, podem aprofitar per parlar de
les diferents parts de la casa (lavabo, menjador,
cuina...) mentre l'estem escombrant,
"Ara escombrem el menjador". Ens han d'acompanyar me
ntre ho fem.
¡ A més, podem jugar a dir ordres,

i incloure el nom dels diferents mobles
i paraules que expressin posició (A sobre,
sota, darrere, davant, etc.). Per exemple,
per torns, ens anem dient: "Ara escombra el rebedor!,
"Ara escombra per darrere del sofà", etc.

FER MURALS
¡ Pintar és una activitat divertida, i que

potencia diverses habilitats en l'infant. També
es pot aprofitar per treballar el vocabulari!

¡ Una idea és fer un mural setmanal.

Cada setmana podem triar un
tema: fruites, botigues, estacions, transports, animals, etc.
Cada dia, s'ha de fer un dibuix que estigui dins d'aquesta
temàtica.Abans de fer el dibuix, cal parlar
de què es farà i assegurar-se que està dins del tema de
la setmana. Després, els anirem penjant al mural i a final
de setmana podrem repassar totes
les paraules que hem trobat relacionades amb aquest tema.

¡ Amb

totes aquestes activitats
el vocabulari total dels nens i nenes!

aconseguirem

reforçar

i

augmentar

¡ I recordeu, com a conclusió: la millor manera d'aprendre paraules sempre és jugant i

en un context on la paraula que es vol ensenyar tingui un significat (aprendre la
roba mentre la manipulem, els aliments veient-los i tastant-los, etc.).

