Títol Taller: Ocells a taula
Responsables: Educació ambiental ¡mplícita

Preàmbul
Tots els éssers vius de la Terra vivim en entorns i amb actituds que satisfan
les nostres necessitats. L’adaptació al medi és una característica que es
dona a la natura, mirem on mirem.
Alguns arbres perden les fulles durant les estacions més fredes i amb
menys hores de Sol, per a conservar la seva energia per a satisfer les altres
funcions vitals. Les girafes tenen el coll llarg per a poder arribar a les fulles
dels arbres de l’entorn on viuen. Les salamandres expulsen una substància
tòxica quan se senten amenaçades. I milers exemples més al nostre
voltant.
Aquesta activitat dóna l’oportunitat als nens/es de comprendre que cada
ésser viu s’alimenta i viu d’una determinada manera perquè és l’adaptació
que li ha permès sobreviure fins ara.

Dades de contacte: eaimplicita@gmail.com; 667077374

Descripció de l’activitat
Una educadora visita l’aula. Ofereix a cada nen/a una careta d’ocell, totes
diferents. Es dóna un temps perquè cada alumne s’habituï al tipus d’ocell
que li ha tocat, i es planta una flor gegant al mig de l’aula convidant els
ocells a extreure’n el nèctar. Sense mans i amb aquests becs és molt difícil.
Hauran de trobar l’adaptació que els permeti fer-ho.
A continuació els ocells són cridats a taula per dinar. Seuen tots al voltant
de les estovalles i cada ocell agafa aquell utensili que s’assembli més a la
forma del seu bec.
L’educadora posa sobre el plat central diferents tipus de menjar, que els
alumnes/ocells podran agafar amb l’eina que correspongui a la forma del
seu bec. Alguns ho tindran més fàcil i d’altres més difícil, depenent de la
forma del bec i de cada tipus de menjar.
Es tanca l’activitat amb una reflexió final sobre quin tipus de menjar seria el
més adient per a cada tipus de bec, per a cada tipus d’ocell.
Nivell educatiu
L’activitat està ideada per a 5è i 6è curs de primària.
Àmbit temàtic
Els éssers vius i la seva interacció amb el medi, relació amb l’entorn, canvi
climàtic i sostenibilitat, adaptació al medi i biodiversitat.
Objectius
-

Comprendre que els éssers vius necessiten adaptar-se per a
sobreviure allà on viuen i de la manera que ho fan.

-

Conèixer diferents casos d’adaptacions dutes a terme per éssers vius.

-

Reflexionar entorn els conceptes d’adaptació i diversitat.

-

Conscienciar de la importància de respectar i conviure amb la natura
que ens envolta.

Durada
2 hores.
Nombre de participants
20-30
Dades de contacte: eaimplicita@gmail.com; 667077374

Requeriments tècnics
Aquesta activitat es realitzarà en dues sessions d’1 hora cadascuna, per tal
de poder treballar amb una ràtio adequada adult/nen. Així doncs, el grup
classe es dividirà en 2 grups, que duran a terme l’activitat per separat.
És interessant que prèviament o posteriorment a l’activitat els i les alumnes
puguin investigar sobre algun ésser viu i les seves adaptacions particulars,
en funció de l’interès que l’activitat hagi despertat en ells.

Dades de contacte: eaimplicita@gmail.com; 667077374

