“XUMI, LA GRANOTA DE LA BOCA GROSSA”
Amb el projecte de la “Xumi, la granota de la boca
grossa”, ajudem els infants i les famílies a fer un dels
passos importants en la infància: deixar el seu xumet
d’una forma lúdica amb la col·laboració de la nostra
granota Xumi.
Xumi
Prèviament es treballa també el concepte de fer-se gran, i
una de les coses de fer-nos grans és deixar el xumet, on
és molt important la col·laboració família – escola i hem
de coordinar-nos i estar segurs en aquesta decisió.
Per part de les famílies, prendre la determinació de deixar
el xumet és voluntària, però sempre encoratgem a donar
el pas.
Els objectius d’aquest projecte són:
Amb les famílies:
Facilitar una eina a les famílies per tal de que els infants deixin el xumet.
Potenciar la participació familiar amb les activitats que es porten a terme a l’escola.
Fomentar la relació entre els pares i les educadores a l’hora de parlar de les capacitats
i evolucions dels infants.
Orientar als pares i proporcionar-los una eina per tal de facilitar la tasca de treure el
xumet.
Contribuir a la presa de consciència de la importància de desprendre’s del xumet en
aquesta edat.
Potenciar un treball conjunt entre casa i escola per tal que el nen vegi una continuïtat
entre el que passa i es diu a l’escola així com el que passa i es diu a casa.
Apropar l’escola a les famílies i fomentar la seva participació a l’escola.
Amb els infants:
Esforçar-se per ser gran i fer-ho amb il·lusió.
Tenir una actitud positiva davant el fet de deixar el xumet
Reconèixer la sensació que comporta no dur el xumet.
Gaudir de les pròpies conquestes com es deixar el xumet.
Escoltar, reconèixer, entendre i gaudir de la història que ens explica la Xumi.
Fomentar el valor de la solidaritat amb els altres i aprendre com una cosa que ja no
hem de fer servir pot servir per als altres.
Mantenir la il·lusió en la espera perquè vingui la Xumi i gaudir de la seva visita a
l’escola.
Aprendre que comporta ser gran, quins son els canvis que s’experimenten i anticipar
fets futurs que vindran.
• Començar a prendre consciència del canvi d’escola que faran el curs següent ( P2 ) i
mostrar il·lusió per aquest futur canvi.
• Entendre o intuir els conceptes de passat, present i futur en les seves vides.
La granota de la boca grossa, visita la nostra escola per ajudar-nos a fer-nos grans. La Xumi
necessita els xumets per les granotetes que aviat naixeran. A canvi de l’entrega dels xumets,
la Xumi dóna una xocolatina.
Amb l’ajuda de la nostra protagonista l’objectiu s’aconsegueix any rere any!

