Hola famílies!!
Ja tornem a ser aquí amb un nou recull d’activitats! Esperem que estigueu tots i
totes molt bé i que continueu treballant així de bé! Un animem a que ens seguiu
enviant les vostres feines ja que ens agrada molt veure com les feu. Una forta
abraçada i ànims!
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https://youtu.be
/OcTDz4_Tv7o

DILLUNS 4
LLENGUA
Primera part: Avui farem d’exploradors i buscarem per casa paraules escrites!
Segurament a la cuina en trobareu moltes. Després les heu de classificar segons
siguin paraules llargues o curtes, si comencen per la mateixa lletra… Si se us acut
una altra classificació també ho podeu fer!
Després confegirem paraules i frases. Necessitarem cartronets de paper de WC i
algun cartronet una mica més prim per poder introduir els cartrons de paper de
WC. Tallarem els cartrons de paper de WC en tres o quatre trossets i escriurem
una lletra en cada trosset, per tal de poder crear diferents paraules.
Poden començar escrivint el seu nom, el dels membres de la familia, papa,
mama…

Segona part: A continuació entrarem en la plataforma TEIDE per treballar la
següent activitat:
https://www.weeras.com/ebook/html5/?editorial_guid=C800259A-E103-4039-8F31
-C23D12543CED&book_guid=43F5E5CA-2803-49A2-86CC-A76EF0FF65D3&conten
t=142317

DIMARTS 5
MÚSICA
Escoltem i mirem atentament els instruments que toquen, mentre un elefant es
passeja entre mig dels músics. Com es titula la peça que toquen? Siiiiiii!!
L’ELEFANT. Forma part d’una obra que va escriure un músic que es deia Camille
Saint Saens. Quan tenia 5 anys ja tocava el piano molt i molt bé.
Quins instruments tocaven? Molt bé!! El piano, i el contrabaix.

DIMECRES 6
LLENGUATGE MATEMÀTIC
Treballarem la relació grafia - quantitat amb diferents materials. Si voleu fer més
coses, després podeu escriure els números en un full.

DIJOUS 7
MOVIMENT
Amb les garrafes d’aigua podeu fer un joc
divertit i entretingut per als nens i les nenes.
Aprofiteu tots els materials que tenim a casa,
paper de diari, paper de regal de colors, robes,
llanes… una mica de cola i ja teniu un joc de
boles per passar la tarda.

Repte divertit: Fer una torre tan alta com nosaltres o més, amb capses de
sabates, capses de trencaclosques, contes i llibres... tot val per aconseguir una
torre ben alta!

DIVENDRES 8
EXPERIMENTACIÓ
PLANTEM LLENTIES
Necessitarem:
- Bossa transparent tipus congelats (o pot de vidre
tipus de melmelada, o un got…)
- Cotó fluix
- Llavors (llenties, cigrons, mongetes…)
- Aigua
Procediment:
1. Posem una mica de cotó al fons de la bossa de
plàstic o del pot.
2. Hi col·loquem unes quantes llavors i les
pressionem una mica contra el cotó.
3. Reguem les llavors amb una mica d’aigua i
esperem uns quants dies.
Al cap d’uns 5/7 dies començaran a créixer les plantetes. La “closca” de la llavor
s’ha esquerdat i de dins surt la planteta. Això es diu germinar.
Poc a poc la planta creix i podem observar les seves parts: ARREL, TIJA,
BRANQUES I FULLES.
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DILLUNS 11
CONTE: PINOTXO

Primera part:
Cliqueu el següent enllaç:
1https://www.weeras.com/ebook/html5/?editorial_guid=C800259A-E103-4039-8F3
1-C23D2543CED&book_guid=43F5E5CA-2803-49A2-86CC-A76EF0FF65D3&conten
t=142317 i heu de fer les activitats 2 i 3.

Segona part:
Pot de les coses que m’agrada fer en el confinament
Podeu decorar en família un pot que pugui recollir les coses que més us agraden
fer durant el confinament, com ara: jugar al parxís, mirar contes, fer circuits,
cuinar, etc. D’aquesta manera podeu recordar els bons moments que esteu
passant aquests dies a casa. Dins del pot heu de ficar tires de paper on podeu
escriure o dibuixar els moments més divertits.

DIMARTS 12
MÚSICA
Avui veurem i escoltarem diferents instruments. Tots són de la mateixa família. La
família de la CORDA, alguns són molt semblants o gairebé iguals però veureu
que la mida és molt diferent. Mireu amb molta atenció, a veure si trobeu els
instruments que vam veure l’altre dia a l’audició L’ELEFANT, segur que sí.

DIMECRES 13
SIMETRIA
Avui treballem la simetria amb els materials que tinguem a casa com ara “LEGO”,
joguines de casa, canyetes, palets de fusta de colors, etc. o podeu confeccionar-lo
vosaltres mateixos fent formes amb cartró o amb paper. Un altre opció és fer-ho
amb un mirall, és a dir, utilitzar els materials anteriors o fer la meitat d’un dibuix i
posar-ho al costat d’un mirall per poder veure la seva simetria.

DIJOUS 14
MOVIMENT
Escenificació de contes: Avui podem fer d’actrius i d’actors! Podem fer servir
diferents materials: matalassos, robes, disfresses... i representar una historia o
contes que més ens agradi.
Confeccionar una cabana: També podeu aprofitar per confeccionar una cabana
o una cova utilitzant: sofàs, cadires, mantes, llits, llençols, caixes de cartró... Dins
podem jugar, llegir contes o dormir la migdiada!
Fem música amb el cos: També podeu experimentar amb el nostre propi cos.
Mentre escolteu qualsevol música, penseu una manera de fer música amb el cos:
creant sons picant les mans, picant de peus, al pit, a la panxa.... (“body percussion!)

DIVENDRES 15
EXPERIMENTACIÓ
Ens cal un bon nivell de pressió i control del traç així que darrere del joc amb la
“sorra” tenim la intenció de seguir el procés de maduració de la seva
psicomotricitat fina.
Sorra kinètica per a tota la família….. ho podeu fer junts!! Només cal anar seguint
els passos del video que trobareu al següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=bNXex5qCdWA&feature=youtu.be,
que resumint són:
Material:
- 1 pot vidre per guardar-ho i una safata per fer la barreja
- 1 envàs de iogurt
- 10 mides de farina
- 1 mide d’ oli
Preparació:
Posem a la safata 10 mides de iogurt plenes de farina fent forma de volcà, al mig
del forat tombarem una mida d’oli i remenem molt.
Quan queda com sorra de platja ja estarà preparada per jugar. Amb motlles de fer
galetes podeu fer formes i grafismes.. Si quan acaben de jugar la guardeu en un
pot, teniu sorra per dies!

