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u n merca t dins l´escola
Infantil i Cicle inicial

Menjador

Per a ed. de menjador

descripció

Nens i nenes jugaran a treballar en una peixateria i en una fruiteria i a ser clients.

material

•

Joguines d’aliments (fruita, verdura, pa...), o objectes o dibuixos que ho simulin.

•

Altres objectes relacionats amb les botigues o parades de mercat (diners, balança, paper d’embalar...).

•

Cistelles o bosses de roba

com fer-la

1. Col·loquem les taules de l’aula en rotllana. En una taula gran hi aboquem les joguines d’aliments i les
relacionades amb la venda (caixa registradora, balança, ganivets, diners, etc.).
2. Dividim l’alumnat en grups i els adjudiquem els diferents rols (venedors, venedores i clients).
3. Els infants hauran d’acostar-se a la taula de les joguines i demanar els objectes que hauran de menester
per al seu rol.
4. Deixem un temps perquè puguin decorar la seva botiga explicant la importància del fet que sigui agradable i atractiva, i perquè els clients es preparin (agafin els diners, preparin la bossa reutilitzable per
anar a comprar...).
5. Un cop comenci la compra, animarem a botiguers/es a conversar entre ells i fer preguntes sobre els
productes:
És bona aquesta carn?
Hola, com està la teva mare?
Què em recomanes que compri?
Tens productes ecològics?
Vaja, m’he deixat el moneder a casa. T’importa si torno després i t’ho pago?
Cada dia està més car el peix!!
Vaja, tens una noia nova treballant. Qui és? Com et dius, maca?
6. Preguntarem als clients quina ha estat la nostra compra i quins criteris s’han seguit (econòmic, ecològic, amabilitat...).
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7. Finalment, podem fer preguntes per reflexionar sobre l’experiència:
Com us ho heu passat?
Teníeu en compte si els productes eren industrials o ecològics?
És difícil vendre i comprar?
Acompanyem la nostra família a les botigues o al
mercat?
Què és més divertit comprar i vendre en una parada de mercat o en un supermercat?

temps

5 min
20 min
20 min
15 min

Explicació de l’activitat
Preparació de les parades
Compra-venda dels aliments
Preguntes i reflexions

idea!

Podem fer fotografies del joc per elaborar un mural.
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