Educació en drets i ciutadania global - Activitats i recursos

ACTIVITAT #02

COLORS DE PAU
Per què els coloms de la pau són blancs? Els coloms d’altres colors
també volen ser coloms de la pau! Ajuda’ls a aconseguir-ho!

Objectius
l

Celebrar el Dia de la Pau (30 de gener).

l

Estimular la creativitat i contribuir a

30G

30 GENER

Dia de la Pau

desenvolupar la capacitat d’expressió
plàstica.
l

Fomentar una visió de la pau lliure

d’estereotips.

Materials necessaris
l

Annex 1: colom per acolorir.

l

Llapis, ceres o pintures de colors.

Coloms de colors
Expliquem a l’alumnat que celebrarem el Dia de la Pau i que per
això guarnirem la classe amb coloms, que són un símbol
universal de pau i no-violència. Tradicionalment, es representa la
pau amb un colom blanc que duu una branqueta d’olivera al bec,
però al món hi ha coloms de tots els colors, i ells també poden
ser un símbol de pau. Celebrem els colors de la pau!
l Reparteix còpies de la fitxa amb la silueta d’un colom (Annex
1), perquè cada infant deixi anar la seva imaginació i el pinti amb
els seus colors preferits.
l Si vols, pots buscar fotografies de coloms de diferents colors
per ensenyar-les al teu alumnat i que els serveixin d’inspiració. Hi
ha una selecció molt completa d’imatges de coloms a la
Vikipèdia: http://commons.wikimedia.org/wiki/Columbidae
l Completem els dibuixos amb missatges de pau i els
col·loquem en un lloc visible de la classe o el centre educatiu.
l Oi que el nostre estol de coloms no seria més bonic si tots
fossin blancs?

Feu fotografies de l’activitat o graveu-ne un vídeo per elaborar
una notícia per al blog o el diari del centre educatiu o per a
xarxes socials. A més, podeu publicar la notícia a www.enredate.org/bloc , per compartir la vostra experiència amb altres
centres enredats amb UNICEF.
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