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OBJECTIU GENERAL: Millorar o desenvolupar la consciència lèxica. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

- Formar frases de 2, 3 i 4 elements.

- Comptar les paraules de frases senzilles.

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:

En aquest arxiu us proporcionem algunes làmines d’exemple per treballar el recompte de paraules en frases de 2, 3 i 4 elements amb els seus

respectius pictogrames. Els pictogrames es poden utilitzar de dues formes.

Tal qual els presentem:

Utilitzant un codi de color que a continuació presentem:

Utilitzant el codi de color, comencem a fer als infants conscients, de forma indirecta, de les distintes funcions que tenen les paraules i que

posteriorment, els ajudarà a classificar-les. De moment no se’ls va a explicar els tipus de paraules.



SUGGERIMENTS:

Com a opció per utilitzar el codi de color sense gastar massa tinta, proposem preparar folis o quartilles de color plastificades. Aconsellem tenir diversos

folis de color perquè en una frase, com la que mostrem a continuació d’exemple, pot haver-hi diversos articles, diversos complements...

I després col·locar els pictogrames damunt amb velcro obtenint una frase amb aquest aspecte:

Llegenda de colors per a les paraules:

- Articles: blau.

- Pronoms personals i substantius amb funció de subjecte: verd.

- Substantius quan no són subjecte: groc.

- Verbs: vermell.

- Preposicions: taronja.

- Adjectius: morat.

- Adverbis: gris.

- La resta: negre.



Làmines i pictogrames per realitzar el recompte de paraules:

❑ Frases de dues paraules:

❑ X “nom de l’infant” dorm.

❑ X “nom de l’infant” agrana.

❑ X ‘’nom de la mare’’ olora.

❑ X ‘’nom del pare’’ planxa.

❑ X “nom de l’avi” menja.

❑ Frases de tres paraules:

❑ Laia beu suc.

❑ Els avis corren.

❑ Els nens escriuen.

❑ El gos dorm.

❑ El bebè olora.

❑ Frases de quatre paraules:

❑ El cuiner talla ceba.

❑ El pare talla pa.

❑ El gat beu aigua.

❑ La iaia compra taronges.
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Integrants de l’equip de treball: 

Autor pictogrames: Sergio Palao

• Procedència: ARASAAC (http://arasaac.org)

• Llicència: CC (BY-NC-SA)

• Propietat: Govern d’Aragó

Imatges i pictogrames

https://www.soyvisual.org/

Belinda Haro Castilla

Coordina: 

Realitza i produeix 

http://siembraestrellas.blogspot.com.es/

@siembraestrellas

No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les

possibles obres derivades, la distribució de les quals s'ha de

fer amb una llicència igual a la que regula l'obra original.

Altres imatges i pictogrames:

www.pixabay.com

www.freepik.es

Autors/es posicions fonemes: Comunicar_Nos

No es permet un ús comercial de l'obra original ni de les possibles

obres derivades, la distribució de les quals s'ha de fer amb una

llicència igual a la que regula l'obra original. Registrades sota

llicència.
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