

Paraules que surten als exercicis escrits

es, ós, ou, ous, pepes, peus, pipes, pops, pues, sa, ses, seu, sí, sis, sopa, sua

Altres paraules amb vocals + p + s que es poden
treballar
és, ós, pas, pes, pis, pus, suau



Aspectes fonètics

La lletra s representa aquí el fonema /s/, que és fricatiu, alveolar i sord.
Farem notar que:






es pot pronunciar molt bé tot sol;
el seu so sembla al d’un globus que es desinfla;
quan el pronunciam, fem un lleuger somriure i deixam veure les dents de
dalt;
si ens tapam el nas, el podem dir igualment;
si ens posam els dits a la gargamella, no sentim cap vibració.

Podem anomenar la essa «la lletra de sí», o sigui la que ens serveix per a
escriure sí.



Aspectes ortogràfics

La relació grafia-so
és complexa:

Per ara treballarem la primera d’aquestes possibles grafies.
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El so [s] apareix moltes vegades en síl·laba inversa. Per això és molt important
que els infants sàpiguen per on comença una paraula i quina és la primera
lletra.



La grafia

Minúscula: comença amb una costa per amunt i llavors fa una panxeta.
Majúscula: tendrem esment de començar-la per la part superior i estarem
atents a la direcció. És molt bona de reproduir amb cordes, llanes, fils, etc.



Activitat clau
Inflam un globus i tot seguit l’anam
deixant desinflar a poc a poc sense
amollar-lo, procurant que surti l’aire
lentament. Els infants escolten quin
renou fa i després intenten reproduir-lo
amb la veu. Sortirà un so molt
semblant a “ssss”. Mentre surt l’aire del
globus, direm “sss” perquè s’aparelli la
imatge del globus amb aquest so.



Exemples de frases per a llegir

Sis ous.
Sa pepa seu.
S’ós és suau.



Locucions









Sec com un os, o més sec que un os.
Esser un sac d’ossos, o no tenir més que els ossos, o no tenir més que
la pell i els ossos.
Estar més content que un ca amb un os.
A pas de tortuga.
Donar el pas a algú.
Fer sopes (pronunciar les esses amb so de z castellana).
Demanar sopes (declarar-se incapaç d’endevinar o descobrir una cosa i
demanar a l’altre que l’expliqui).
Estar fet una sopa o com una sopa (estar remull).
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Del teu pa faràs sopes, o del seu pa farà sopes (es diu a algú per a
indicar que té llibertat d’obrar però que ell en sofrirà les conseqüències).

Refrany
- Qui menja sopes se les pensa totes (es diu als infants per a induir-los
a menjar sopes).



Endevinalla
-Sop a les vuit,
t’ho acap de dir.
Ben calenteta
m’agrada a mi.
(sopa)



Cançó

Què li passa a l'ós?
(Zoltán Kodály. Adapt. M. Martorell)

Què li passa a l'ós que brama?
L'ha renyat la seva mare?
Ha pres mel de les abelles
i li piquen les orelles.
S'ha banyat en l'aigua fresca
i ara espera per si pesca.
Per dinar menja una truita
i per postres força fruita.

Ja es fa fosc, la nit arriba,
ai!, la mare com el crida!
Corre, ós, vés cap a casa
que la mare s'encaparra.
I demà si fa bon dia
dins el bosc quina alegria!
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Poesies

Tenc un ós de peluix

No puc fer un pas

Tenc un ós de peluix

No puc fer un pas

molt petit i suau.

amb tant de pes.

Si tu vols, te’l dibuix.

Me'n vaig al pis,
Quan me’n vaig a sopar,

al llit em pos

si té fam, el meu ós

i no em moc pus!

es menja un tros de pa.
.
Quan me’n vaig a dormir,
si ell té son o no en té,
sempre vol venir amb mi.



Embarbussament

Un ós menja un os.



Contes per a explicar


Els tres óssos

 Contes per a llegir tots sols
Pau i Pep
Llibre primer de la col·lecció Ansa per ansa.
Autora: Elisabet Abeyà Lafontana
Il·lustracions: Aina Bonner Eisenberg i Flavia
Constanza Gargiulo Rosa
Edició: INSTITUCIÓ FRANCESC DE BORJA MOLL



Joc

Amb els ulls tapats s’han de separar les coses suaus. Hi pot haver: vellut, seda
o roba de folre, paper de vidre, escorça d’arbre, marès...).
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Altres activitats




Fer un collar de pasta de sopa.
Decorar ous bullits.
Menjar pipes de gira-sol.

Exemples de paraules i frases per al dictat: Sis ous. Sa pepa és suau.
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