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PRESENTACIÓ 

 

 

The Little Circus  és un espectacle  creat  per a iniciar als més petits a l’anglès, 

els dos eixos nuclears que articulen  aquest espectacle són la música  i les  

imatges animades.   

L’objectiu d’aquesta proposta pedagògica,  és acostar aquesta llengua  als més 

petits a partir de cançons i de imatges boniques que il·lustren aquests cançons 

 

Com a metodologia i per tal de facilitar l’atenció dels més petits  l’espectacle  

esta dividit en  set temes independents,  en cada un d’aquets  temes  es treballa 

una àrea temàtica específica:  Els Colors, les formes geomètriques, els animals 

de la granja, la família, les parts del cos, els hàbits i el nombres.  

Hem triat aquest temes en funció dels seus continguts i la franja d’edat a qui va 

dirigit l’espectacle 

El repertori  tradicional infantil de llengua anglesa compte amb un nombre 

generós de cançons destinades a l’estimulació de l’aprenentatge, nosaltres hem 

fet una tria d’aquestes cançons de manera que cada una de les àrees temàtiques 

que es treballa en aquest  espectacle va acompanyada per la seva cançó. 

Les cançons que acompanyen els temes  son:  

The coulours song;  geometry song;  Old Macdonald had a farm; The family 

finguer song; Head shoulders knes and toes; Here we go 'round the mulberry 

bush, Ten little indians. 

El criteri de treballar  l’aprenentatge de la llengua a partir de les cançons 

tradicionals  té com a finalitat penetrar en el llenguatge des de l’esperit mateix 

de la seva cultura. 

 

El circ és l’embolcall i contenidor d’aquesta proposta.   

Sota la carpa del circ cada un d’aquests set temes  i les seves cançons es 

despleguen  per mostrar el seus continguts sota la forma  de boniques figures 

animades i  accions meravelloses. 

 D’amunt la pista del petit circ les figures es belluguen i juguen al compàs de la 

seva protagonista: la Mary, una simpàtica i divertida  pallassa que ens 

acompanyarà al llarg de tot l’espectacle 

 

 



MATERIAL DIDÀCTIC 

 

Per facilitar  la comprensió de l’espectacle hem confeccionat un material 

didàctic format per un conjunt de fitxes que van acompanyades d’un  

vocabulari il·lustrat amb les  imatges de l’espectacle  i  un  Cd de les cançons . 

Recomanem de treballar  amb aquest material  abans de veure l’espectacle. 

 

Trobareu: 

 

 Set fitxes classificades per temes  

  La lletra de les cançons (Al final del document) 

 1 Cd amb les cançons de l’espectacle (Adjunt ) 

 1Vocabulari il·lustrat amb imatges de l’espectacle (Adjunt) 

 

 

Les Fitxes: 

L’espectacle conté set  temes o conceptes a treballar 

 

 Tema 1-Els colors 

 Tema 2- Les formes geomètriques 

 Tema 3-Els animals de la granja 

 Tema 4- Els noms de  la família 

 Tema 5- El cos 

 Tema 6- Els hàbits 

 Tema 7- Els nombres 

 

 

Estructura de cada fitxa : 

 

 Aprenentatge per la imatge:  Treballar la llengua a través  del vocabulari 

il·lustrat amb imatges de l’espectacle (adjunt) 

 Aprenentatge per les cançons:  Treballar la llengua a través de les 

cançons de l’espectacle ( Dd adjunt) 

 El joc a través de les cançons: Treballar la llengua a través del joc . 

  



TEMA 1 

ELS COLORS 

 

OBJECTIU 

Aprendre el nom dels quatre colors bàsics 

REFERENCIES: PAGINA 1 DEL VOCABULARI - CANÇÓ 1 DEL CD 

 

Aprendre les paraules per la imatge 

COULOURS 

 

RED, YELLOW, BLUE, GREEN 

 

Aprendre les paraules cantant 

COULOURS SONG 

 

Aprendre les paraules jugant amb la cançó 

PROPOSTA DE JOC 

 

Material: 

2 guants i 2 mitjons : 1guant vermell , 1 guant verd i 1 mitjó groc i 1 mitjó blau 

Alternatives: 4 mitjons:1vermell, 1verd, 1groc i blau 

Pintar les mans  i els peus una  mà de  vermell i l’altre de verd,  un peu  de groc 

i l’altre blau 

Posar un gomet de cada color en mans i peus seguint la mateixa formula 

 

Desenvolupament del joc 

Asseguts a la cadira,  cada nen o nena es posa : 

Un guant de color  vermell a una mà, un de blau a l’altre mà, un mitjó  groc al 

peu corresponent a la mà on hi ha el guant vermell  i un mitjó verd al peu que 

es troba a la banda de la ma on s’ha posat el guant blau. El joc consisteix en 

seguir la lletra de la cançó; quan la cançó diu vermell s’aixeca la mà que porta 

el guant color vermell, quan la cançó diu blau, s’aixeca la ma que porta el guant 

de color blau, quan la cançó diu groc, s’aixeca el peu que porta el mitjó  groc i 

quan la cançó diu  verd s’aixeca el peu que porta el mitjó verd. (Aquest joc 

també es pot fer dret,  però es una mica més difícil) 

 

 

 



TEMA2 

LES FORMES GEOMETRQUES 

 

OBJECTIU 

Aprendre el nom de les quatre formes fonamentals 

REFERENCIES :PAGINA 2 DEL VOCABULARI- CANÇÓ 2 DEL CD 

 

Aprendre les paraules per la imatge 

GEOMETRY 

 

TRIANGLE, SQUARE; CIRCLE; RECTANGLE 

 

Aprendre les paraules cantant 

GEOMETRY SONG 

 

Aprendre les paraules jugant amb la cançó 

PROPOSTA DE JOC 

 

Material 

Quatre cordes 

Poden ser de saltar o de cotó, si es vol poden tenir quatre colors diferents 

 

Desenvolupament del joc 

Es divideixen els nens i nenes en quatre  grups : Un  de tres;  dos  de quatre i 

un de deu.  Els grups es col·loquen repartits per l’espai de manera que quedi 

suficient separació entre ells. Cada grup te una corda que posarà a terra. Un 

cop situats a lloc  amb la corda, cada grup ha d’ aconseguir dibuixar una forma 

geomètrica  a partir de la seva situació en un vèrtex determinat, el grup de tres 

dibuixarà un triangle, els de quatre un rectangle i un quadrat i el de deu un 

cercle. Per a dibuixar el triangle es situen cada un dels nens del grup formant 

tres  vèrtex, per a fer un quadrat es situen cada nen formant 4 vèrtex 

equidistants, per a formar el rectangle es situen quatre nens en quatre vèrtex a 

dues distàncies diferents i per a formar la rotllana es situen els nens al voltant 

de la corda en cercle.  

Un cop dibuixades  es poden tornar a reorganitzar els grup per a dibuixar  un altre figura, es 

repeteix l’acció  tantes vegades com calgui per tal que tots puguin que participar en la 

construcció  de les quatre figures elementals 



TEMA 3 

FARM ANIMALS 

 

OBJECTIUS 

Aprendre el nom dels animals de la granja, Aprendre a fer i distingir el so  

onomatopeic dels animals de la granja 

REFERENCIES :PAGINA 4 DEL VOCABULARI - CANÇÓ 3 DEL CD 

 

Aprendre les paraules per la imatge 

FARM ANIMALS 

 

DOG, PIG, HEN, CAT, COW, SHEEP, DUCK 

 

Aprendre les paraules cantant 

OLD MACDONALD SONG 

 

Aprendre les paraules jugant amb la cançó 

PROPOSTA DE JOC 

 

Material 

Caretes de cartró amb la cara de els diferents animals de la granja que 

apareixen a la cançó.  

La careta pot anar lligada amb una goma o la poden aguantar amb la mà. 

També es pot fer servir maquillatge de teatre per a pintar la cara amb les 

diferents característiques de cada animal, color rosa per al porquet, bigotis per 

al gat etc... 

 

Desenvolupament del Joc 

Cada nen i nena escull l’animal que més li agrada, dibuixa una careta amb la 

imatge de l’animal  i se la posa davant la cara. Si es prefereix també es pot 

pintar la cara o bé caracteritzar-se ell mateix d’alguna manera que evoqui 

l’animal escollit. Es fa una rotllana gran mirant al centre i un rere l’altre ha de 

dir als altres el nom del’ animal que representa,  un cop feta la presentació 

l’educador o director de joc diu la paraula  “porquet!”  tots els nens que estan 

caracteritzats com a porquet han de imitar la onomatopeia del porquet i així 

amb tots els animals. Després s’inverteix el joc, el director de joc representa el 

so d’un animal amb onomatopeia els nens ha de dir el nom de l’animal. 



TEMA 4 

LA FAMILIA 

 

OBJECTIUS 

Aprendre el nom dels membres de la família 

 

REFERENCIES :PAGINA 4 DEL VOCABULARI; CANÇÓ 4 DEL CD 

 

Aprendre les paraules per la imatge 

FAMILY FINGER 

 

DADDY, MUMMY, BROTHER, SISTER, BABY 

HAND, FINGER 

 

Aprendre les paraules cantant 

THE FAMILY FINGER SONG 

 

 Aprendre les paraules jugant amb la cançó 

PRPOSTA DE JOC 

 

Material 

La pròpia mà 

 

Desenvolupament del joc 

Un cop apreses les paraula mà i dits; l’educador/a o director/a de joc es posa 

davant del grup,  aixeca la mà amb els dits amagats i els va mostrant un a un 

cantant la cançó. Comença pel polze seguint l’ordre:   

Polze: “Daddy finger”;  Índex:“Mummy finger”; Mig:”Brother finger”;  

Anular :”Sister finger”; Petit: “Baby finger” 

Després els nens i nenes imiten el gest, però per facilitar el moviment ho fan en 

sentit invers, es a dir, començant amb la ma oberta i tancant els dits un a un  

seguint l’ ordre de la cançó 

Es pot continuar el joc amb una  variació: un fa una pregunta i l’altre respon .  

Un pregunta al dit polze:  Daddy finger , Daddy fingir, where are you? i l’altre 

respon movent el dit com si saludes : Here I’am, here I’am . How do you do?. 

Això es repeteix amb tots els dits seguint l’ordre de la cançó. 

 



  

TEMA 5 

EL COS 

 

OBJECTIUS 

Aprendre el nom de les parts del cos 

REFERENCIES :PAGINA 5  DEL VOCABULARI -  CANÇÓ 5 DEL CD 

 

Aprendre les paraules per la imatge 

BODY 

 

HEAD, SHOULDERS, KNEES, TOES, 

FACE, EYES, NOUS, MOUTH, EARS 

 

Aprendre les paraules cantant 

HEAD, SHOULDERS, KNEES AND TOES SONG 

 

 Aprendre les paraules jugant amb la cançó 

PROPOSTA DE JOC 

 

Material 

Joc amb el propi cos 

Desenvolupament del joc 

Aquesta cançó s’aprèn fent un joc a la manera d’ una coreografia que consisteix 

en  anar tocant  amb les dues mans les parts del cos a mesura que s’anomenen . 

La cançó comença tocant amb les dues mans al cap, després baixen a les 

espatlles, després van baixant  als genolls i  als dits dels peus, arribats aquí, els 

nens i nenes es tornen a posar drets per continuar assenyalant els ulls, el nas, la 

boca i les orelles. El joc es pot complicar eliminant una paraula a cada roda de 

la cançó substituint-la per un so per exemple “mmm”,  es van eliminant per 

ordre invers, primer la boca, després el nas, els ulls etc... de manera que 

s’acaba cantant la cançó sense paraules. 

  



 

TEMA 6 

ELS HÀBITS 

 

OBJECTIUS 

Aprendre el nom dels estris de neteja personal 

Aprendre a formular les accions verbals 

 

REFERENCIES :PAGINA 6  DEL VOCABULARI - CANÇÓ 6 DEL CD 

 

Aprendre les paraules per la imatge 

HABITS 

 

TO BRUSCH TEET, COMB, TAP 

WASH TEET, COMBING, FACE WASH. 

 

Aprendre les paraules cantant 

HERE WE GO’ROUND THE MULLBERRY BRUSH 

 

 Aprendre les paraules jugant amb la cançó 

PROPOSTA DE JOC 

Material 

No cal res 

Desenvolupament del joc 

Es forma una rotllana donant-se les mans i es comença a donar voltes en cercle 

mentre es canta la  la cançó,  a cada estrofa  s’ incorpora una acció  que va 

variant al llarg del joc : rentar-se la cara, pentinar-se etc...  cada vegada que 

s’introdueix aquesta acció, els nens i nenes aturen la rotllana per representar 

l’acció amb gestos i  continuen girant. 

Es poden afegir tantes accions com es vulgui. 

  



 

TEMA 7 

ELS NOMBRES 

OBJECTIUS 

Aprendre el nom dels números 

REFERENCIES :PAGINA 7  DEL VOCABULARI - CANÇÓ 7DEL CD 

 

Aprendre les paraules per la imatge 

NUMBERS 

 

ONE, TWO, TRHEE, FOUR, FIVE, SIX, SEVEN, EIGHT, NINE, TEN 

 

Aprendre les paraules cantant 

TEN LITTLE INDIANS SONG 

 

 Aprendre les paraules jugant amb la cançó 

PRPOSTA DE JOC 

 

 

Material 

Cinta amb plomes per posar al cap, maquillatge de teatre. 

 

Desenvolupament del joc 

Els nens es poden caracteritzar amb una ploma al cap lligada amb una cinta o 

bé amb la cara pintada o totes dues coses 

 Es fa una rotllana amb  deu nens un darrera l’altre en formació de ballar la 

dansa dels indis i s’enumeren de l’ ú al deu de manera que a cada un  li 

correspon un numero .   Quan la cançó comença, es fa la primera roda  donant 

voltes en mentre van  cantant la melodia fent la, la, la...a la segona roda de la 

cançó tots s’aturen i un a un es comencen a enumerar  en veu alta aixecant la 

mà: One, Two, Three ... fins a 10.  

 El joc es repetirà tantes vegades com es vulgui. 

 

 

  



 

LLETRA DE LES CANÇONS 

 

 

TEMA 1 

 

COULORS 

Coulours song 

Red, blue, yellow, green! 

Red, blue, yellow, green! 

Red, blue, yellow, green 

Blu-ue, yellow, green! 

TEMA 2 

GEOMETRY 

Geometry song 

Triangle-Triangle-Quadrat!, Triangle-Quadrat-Triangle! 

Cercle-Rectangle!, Cercle-Rectangle! 

Triangle-Triangle-Quadrat!, Triangle-Quadrat!-Triangle! 

TEMA 3 

FARM ANIMALS 

Old macdonald song 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O (fonética inglesa) 

And on his farm he had some pig, 

E I E I O 

With a oink,oink here, 

And a.oink,oink there, 

Here a oink, there a oink, 

Everywhere a oink,oink 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O 



Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O (fonética inglesa) 

And on his farm he had some hen, 

E I E I O 

With a cluck,cluck here, 

And a cluck, cluck there, 

Here a cluk, there a cluck, 

Everywhere a cluck, 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O (fonética inglesa) 

And on his farm he had some cat, 

E I E I O 

With a meow here, 

And a meow, meou cluck there, 

Here a meow, there a meow, 

Everywhere a meow, 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E IO 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O (fonética inglesa) 

And on his farm he had some cow 

E I E I O 

 

And a moo, moo there, 

Here a moo, there a moo, 

Everywhere a moo, moo, 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O (fonética inglesa) 

And on his farm he had some sheep 

E I E I O 

With a baa, baa here, 

And a moo, moo there, 

Here a baa, there a baa, 

Everywhere a baa,baa 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O 



Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O (fonética inglesa) 

And on his farm he had some duck, 

E I E I O 

With a quack, quack here, 

And a quack,quack there, 

Here a quak, there a quack, 

Everywhere a quack quack, 

Old Mac Donald had a farm, 

E I E I O 

TEMA 4 

 

FAMILY FINGER 

The finger family song 

 

Daddy finger daddy finger 

Where are you? 

Here I am Here I am 

How do you do? 

 

Mummy finger, mummy finger 

Where are you? 

Here I am Here I am 

How do you do? 

 

Brother finger, brother finger 

Where are you? 

Here I am Here I am 

How do you do? 

 

Sister finger,sister finger 

Where are you? 

Here I am Here I am 

How do you do? 

 

Baby finger, baby finger 

Where are you? 

Here I am Here I am 

How do you do? 

 

  



 

 

TEMA5 

BODY 

Head shoulders knes and toes  song 

 

 

Head Shouldres knees and toes, 

Knees and Toes 

Head, shoulders, knees and toes, 

Knes and toes and… 

Eyes, and ears, and mouth, 

Heat, shoulders, knees and toes, 

Knees and toes 

 

TEMA6 

 

HABITS 

Here we go 'round the mulberry bush song 

 

Here we go 'round the mulberry bush, 

The mulberry bush, the mulberry bush. 

Here we go 'round the mulberry bush, 

So early in the morning 

 

This is the way wash our face  

wash our face, wash our face 

This is the way wash our face  

On a cold and frosty morning 

 

This is the way brush our teeth 

brush our teeth, brush our teeth 

This is the way brush our teeth 

On a cold and frosty morning 

 

 

This is the way comb our hair 

comb our hair, comb our hair 

This is the way comb our hair 

On a cold and frosty morning 

  



 

 

TEMA7 

NUMBERS 

Ten little Indians song 

One little, two little, three little Indians 

Four little, five little, six little Indians 

Seven little, eight little, nine little Indians 

Ten little Indian boys. 

Ten little, nine little, eight little Indians 

Seven little, six little, five little Indians 

Four little, three little, two little Indians 

One little Indian boy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 


