Entre cel i terra
Algunes activitats que pots fer amb els poemes

1. Res millor que una cançó
Dóna-li ritme als versos "tra-la-ra, tra-la-ra / tra-la-ra, tra-la-ró"; recita tu la
resta del poema i que els alumnes diguen només eixa part a cada estrofa.

2. Abraços i besos
Cada vegada que recites la paraula "besos", els alumnes hauran de fer un miniconcert de besos, que acompanyaran tot el poema.

3. Saps?
La dinàmica per a aquest poema la pots fer en molts altres poemes. Es tracta de
recitar-lo segons un estat d'ànim o un to de veu diferent. Has de repartir als
alumnes uns sobres amb unes cartolines a dins, on hi pose una manera de recitar
el poema. Així, es pot fer:
plorant, fent un míting, rient, enfadat, passota, avorrit o endormiscat, etc.

4. Ser actor
Es tracta de recitar el poema mentre els alumnes fan mímica d'allò que s'hi
explica: "assaja a fer carasses davant l'espill", "obri els ulls com taronges",
"agafa't el cap amb les mans"...

5. L'eco
Pregunta els alumnes si coneixen què és l'eco. Juga amb ells i que repetesquen
les primeres paraules de cada vers (Hola i Nelo). El poema va pujant d'intensitat
i ha d'acabar amb la veu molt dolça (l'eco ja no hi és).

6. Sóc el menovell
En aquest poema has de ressaltar la importància del dit menovell, al qui mai
ningú no fa cas. Podeu parlar de l'ús d'aquest dit o cantar una cançó. En aquest
cas, et proposem preparar una carta escrita pel dit menovell en què agraesca
l'autora del poema les paraules adreçades, ja que ningú mai no s'enrecorda d'ell.
Pots començar l'activitat ensenyant el sobre, dient que te l'han deixat a la bústia
de casa, l'obris i lliges la carta. Tot seguit, es pot fer la lectura del poema i un
dibuix sobre l'ús dels dits.

