La festa dels ratolins (+ 5 anys)
11 juny - 17:30h - 19:00h
La festa dels ratolins
Fa temps que el Sam i la Júlia s’han instal·lat a la biblioteca i responen les
nostres cartes.
Potser ja ha arribat el moment de celebrar-ho.
Has estat mai en una festa de la mida d’un ratolí?
A càrrec de Glòria Gorchs, bibliotecària.
Els laboratoris de lletres i imatges són sessions de lectura i experimentació
a partir d’àlbums il·lustrats per a famílies (+ 5 anys).
Activitat gratuïta. Places limitades.
Inscripcions 15 dies abans de la sessió a
www.granollers.cat/inscripcionsbiblioteques.
Objectius
- Donar a conèixer el món literari de Karina Schaapman, traduït del
neerlandès per Goedele De Sterck, adapt per Marina Espasa fotografies de
Jaap Vliegenthart.
- Descobrir la fotografia de diorames i maquetes com a il·lustració en
contraposició del dibuix.
- Conèixer altres ratolins literaris importants, amb el seu propi món, temàtic
i visual.
- Reflexionar sobre el personatge del ratolí a la ficció
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1a PART
Comencem a la sala infantil, on donarem etiquetes amb una imatge del Sam
i la Júlia. Els noms dels infants ja estaran fets i ells escriuran els dels adults
acompanyants.
Seiem en rotllana a la sala infantil, al costat del faristol amb l’exemplar del
llibre en neerlandès de La casa dels ratolins.
Presentarem el laboratori en general i el d’avui en particular, on els
protagonistes són els ratolins.
Per què hi deuen haver tants llibres amb ratolins dolços i tendres? Són
animalons estimats?
Molts parlen de coses quotidianes. Viuen al bosc? Viuen com els humans?
Van vestits?
Els presentem diferents llibres i com les tècniques són ben diferents.
Aprofitem per dir quatre coses dels autors i dels llibres. Els podem parlar
també que tenim ratolins dibuixats amb diferents tècniques:
Leo Lionni és collage.
Gabrielle Vincent amb Ernest i Celestine o Barklem són pintura,
aquarel·la...
Lobel dibuixa entremig dels textos, gairebé semblen pictogrames.
I després ja ens centrem amb els nostres protagonistes: el Sam i la Júlia i
els seus llibres.
Per presentar-los, explicarem que els protagonistes d’avui viuen a una casa
molt gran, un al 3r i l’altra al 6è pis, però que tenen un amagatall sota una
escala, on guarden una capsa amb tresors.
Tindrem una capsa de llauna, l’obrirem i farem agafar un paper de dins a
tothom. Farem passar la capsa entre les famílies.
El paper que agafaran és una mena de capsa de papiroflèxia, d’aquelles que
quan bufes s’infla. Mirant pel forat trobaran un dibuix del Sam i la Júlia.
Presentem els llibres i l’autora Karina Schaapman: el seu món, la maqueta
que es pot visitar a la biblioteca d’Amsterdam. El llibre original està escrit
en neerlandès. Tindrem algunes imatges en paper sobre la construcció, la
maqueta, etc. [Vegeu el document amb el resum de la història de l’autora.]

És interessant explicar la importància del fotògraf en aquest procés
d’il·lustrar llibres.
Temps aproximat: de 17.30 a 17.45 h
2a PART
Anem a la sala d’actes.
Seurem als coixins en rotllana al cercle de la sala. Al voltant de tota la sala
hi haurà racons, petits ambients dedicats a diferents llibres de ratolins.
La bibliotecària anirà presentant cada un dels racons: el personatge, l’autor
o allò que el fa especial i finalment els deixarà temps per passar per cada
racó.
Temps aproximat:
- De 17.50 a 18.15 h: presentació dels racons.
- De 18.15 a 19 h: lectura i petites propostes dels racons.
- A les 19 h: berenar de festa.
1.
Ratolí Felix. Juguem amb els colors
Objectes: capsa de fusta amb el llibre dels ratolins.
Tots els cavallets amb les teles de pintor, mida ratolí.
Potets de pintura, pinzells i gots amb aigua. També retoladors o ceres per si
prefereixen pintar amb altres materials.
Cartolines petites per posar també als cavallets.
Paper d’embalar blanc ben tallat i enganxat al terra.
Aquí convidem les famílies a fer el seu quadre d’art “ratolinesc”.

2.
Frederick. Juguem amb les paraules i provem de fer collage
Hi haurà diversos exemplars del Frederick (4 o 5).
Escorça amb el nino del Frederick, glans.
Pots de conserves. Portaran una etiqueta amb un nom escrit:
- paraules estranyes
- paraules dolces
- paraules que fan por
- paraules per riure
- paraules d’estiu

- paraules boniques
Aquí convidarem les famílies a omplir el rebost dels ratolins amb paraules!
També hi haurà paper gris per si volem provar de fer un ratolí trencant
paper. Això que creem ens pot servir per enviar la postal, a la parada del
ratolí carter.
3.
Lindbergh. Ratolins que inventen
En una capsa de fruita dreta i amb una mena de persiana feta amb un
individual de vímet, amagarem el llibre de Lindbergh. Podem posar una
tireta de llums, per donar-li un aire més tecnològic.
Hi haurà capses amb tot de material per construir:
- paper embalar marró ben tallat i enganxat al terra
- cartró
- cinta aïllant
- paper
- filferro
- taps de suro
- palillos
- bastonets
- cola
Aquí, convidarem els infants a inventar una màquina per volar, un coet, un
avió...
4.
Ratolí carter. Ratolins que escriuen cartes
En un faristol de fusta posarem el llibre del ratolí carter.
A la tauleta blanca hi posarem una capseta de fusta amb el dibuix de
l’oficina de correus. A dins hi haurà el ratolí carter de peluix.
Paper embalar verd ben tallat i enganxat a terra amb ratlletes dibuixades,
igual que la il·lustració de la Dubuc.
Què convidem a fer? Doncs a escriure una postal i a enviar-la a qui
vulguin. Tindrem segells de veritat, postals impreses amb imatges del Sam
i la Júlia i també cartolines blanques per si volen enviar un dibuix seu.
Hi haurà un tampó amb l’estructura de postal, per si la volen posar al
darrere.

5.
Biblioteca del ratolins literaris
Un parell de catifes i coixins, amb una capsa amb altres llibres de ratolins
destacats.
6.
Sam i Júlia. El pícnic
Per fer aquest racó només caldrà traslladar el que ja tenim fix a la sala
infantil i portar-ho a la sala d’actes: la catifa, l’arbre, la caseta del Sam i la
Júlia, les capses d’escriure i rebre missatges...
A més, posarem la cistella gran de vímet i el cistell vermell amb estovalles,
plats, per al moment del pícnic.
Potser el millor, per no deixar el menjar tanta estona preparat, serà que la
cistella gran de vímet ens la portin els companys a les 19 h, així podem
tenir-ho tot a la nevera.

MATERIAL QUE NECESSITEM:
- Aconseguir material divers per construir invents: filferro, bastonets, tela,
agulles, plastilina, cinta adhesiva, cartrons...
- Etiquetes pels noms amb Sam i Júlia
- Capsa de llauna
- Les capses de papiroflèxia
- Fer els pots i les etiquetes pel taller de Frederick
Per al taller d’escriure cartes:
- Fotocopiar el ratolí + camió + casa
- Cartolines blanques mida postal
- Cartolines blanques amb il·lustracions del Sam i la Júlia.
- Tampó de postal

Cal comprar:
- Potets per posar el formatge
- Formatge de tres tipus
- Escuradents per picar un trosset
- Plata amb cireres
- Plata amb maduixes
- Avellanes/trencador d’avellanes
- Aigua

-

Pensar amb els platets?
Gots
Cavallets minis amb teles de pintor (Tiger. Aprox. 2 €)
Comprar paper gris per estripar i fer collage del Frederick
Segells de veritat per enviar la carta

