La joguina és només meva! O... juguem?
AGENDA
8.1.18 inici 2n trimestre
SORTIDES
10-12.1.18 5è-6è Esquiada
a Vallter 2000
24.1.18 6è Zoo: preparació
audiència pública
26.1.18 1r-2n Museu
Picasso

Durant aquests dies els infants tenen jocs i joguines noves, que just acaben
d’estrenar. Ara és l’hora de jugar, compartir, aprendre jocs nous amb
companys, amigues, amics, germans, tietes , pares, mares...en definitiva és
el moment de la socialització.
Quantes vegades hem sentit allò de... aquest joguina és meva!!!!
Segons Jean Piaget, el desenvolupament intel·lectual d’un infant es divideix
en diferents etapes. Dels 2 als 7 anys els infants són egocèntrics, no tenen
en compte les opinions ni necessitats dels altres, principalment perquè no són
conscients que existeixen altres punts de vista diferents dels seus. Per a ells
només existeix una mirada, la seva. Així doncs, en aquesta etapa el compartir
es converteix en una tasca difícil però no impossible, ja que aquesta habilitat
s’ha de fomentar i mica en mica els infants l’aniran adquirint.
Juguem?
És a partir dels 7 i fins els 11 anys que els infants configuren un pensament
lògic i comencen a ser conscients dels seu entorn i
altres . Si sumem que la pròpia evolució

les necessitats dels

ens porta a ser persones que

busquem el reconeixement i l’aprovació del nostre grup d’iguals, tot plegat,
ens aboca a la por de ser exclosos del grup.
El joc és el primer pas

per

viure en societat, una societat en la qual

existeixen unes normes i com a qualsevol joc primer les haurem de conèixer
per poder moure fitxa. I les joguines? les joguines també ens porten a mons
de creativitat, imaginació, simbologia i creixement personal.
Des de la Nausica us convidem a gaudir d’aquest plaer que us ofereix el
joc i la joguina, grans i petits juguem i gaudim mentre esperem amb il·lusió
l’arribada màgica dels Reis Mags l’any vinent!!!!
Molt bona partida!!!

Anna Bayó, Directora

