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Infantil i Cicle inicial Menjador Per a ed. de menjador

 descripció 
Els nens i les nenes canten adaptacions de cançons tradicionals amb lletres sobre aliments.

 com fer-la 
1. Els ensenyarem i cantarem les següents cançons tradicionals amb la lletra canviada:

Sol solet 
Sol solet ajuda’m a créixer ajuda’m a créixer
sol solet ajuda’m a créixer que estic verd. 
Si estàs verd, posa’t pintura posa’t pintura, 
si estàs verd posa’t pintura, tomaquet.

Meló i panses (melodia de Cargol treu banya)
Meló i panses,
maduixes i patates.
Quin plat més estrany!
exclamava el gall
Meló i panses,
maduixes i patates.
Tot m’ho menjaré
i forta em tornaré!

La poma i la pruna (melodia de La lluna i la 
pruna)

La poma, la pruna, 
el cistell matiner;
el pare ho compra,
sa mare també.
La poma, la pruna,
el meló i la col. 
sa mare la talla,
son pare la cou.
La nena petita
s’espera al menjar;
l’àvia la renya:
Aixeca’t del sofà!!

2. Mentre cantem les cançons –acompanyades d’instruments o no- podem fer un ball lliure o en grup.

 temps 
 15 min Memoritzar les lletres
 15 min Cantar-les i ballar

 idea! 
Podem enregistrar les cançons i penjar-les a la web del centre. 

Els nens i nenes poden ensenyar la cançó als companys de classe que no es queden al menjador. 

http://ecomenjadors.org
http://edpac.org/mes/infants.html
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