cicle incial 1r- 2n
ACTIVITATS SETMANA DEL 1 AL 13 D’ABRIL
US RECORDEM QUE LES ADRECES ELECTRÒNIQUES PER POSAR-VOS
EN CONTACTE AMB LES MESTRES DEL VOSTRE GRUP CLASSE SÓN:
1a@somantonibotey.cat
1b@somantonibotey.cat
2a@somantonibotey.cat
2b@somantonibotey.cat
ACTIVITAT CREATIVA
★ Realitzar 2 dibuixos kawaii, ho podeu fer a un en full blanc.
CARMEL
https://www.youtube.com/watch?v=7j_dUhWfpcM
PIZZA
https://www.youtube.com/watch?v=ApKukoGQXhQ
★ Realitzar 2 dibuixos kawaii, ho podeu fer a un en full blanc.
CONILLET
https://www.youtube.com/watch?v=t11cdudygPc
GATET
https://www.youtube.com/watch?v=ahzc9G82K8M

ACTIVITAT MUSICAL
★ Instruments amagats 
https://youtu.be/wTKRHz7xjFM
Prova d'inventar algun instrument amb materials de casa que puguis
utilitzar.

★ Pots demanar a la mare, al pare i als avis i les àvies que t'ensenyin una
cançó o un ball de la seva època. Potser et pots gravar en família i
compartir-ho amb familiars i amics i enviar-nos-ho al mail de les
mestres.
★ Ja portem molts dies tancats, és important que ens cuidem, quan
necessitis calma, recorda RESPIRA… aquest video t’ajudarà a fer
meditació i relaxació.
https://www.youtube.com/watch?v=xYaHpgZL5yU

ACTIVITAT PLÀSTICA
★ Fer plastilina casolana i crear les nostres obres d’art.
Avui-plastilina-casolana_6_1629497035.html
★ Fem un marc de fotos!
Poseu-vos la roba que més us agrada, pinteu-vos la cara i amb el
mòbil feu-vos una o diverses fotos amb la vostra família. Creeu el
vostre marc o marcs de fotos amb materials reciclats i quan acabi el
confinament imprimiu les vostres fotos!
★ Joc del 3 en ratlla!
Dibuixa el taulell del 3 en ratlla i busca diferents materials per fer les
teves fitxes (cigrons, taps d’ampolles, ametlles, dibuixa-les…) Què t’ho
passis d’allò més bé!
http://lafabricadelospeques.com/juegos-caseros-infantiles-tres-en-ray
a/

LECTURA I ESCRIPTURA
★ La primavera segueix endavant! Vols fer endevinalles sobre elements
d'aquesta època?
( Flors, fruits, festes d'aquests mesos)
En aquesta web en trobaràs algunes idees per inspirar-te!
http://webquest.ub.edu/site/219-les-estacions/proces/activitat-1-prima
vera/1-5-endevinalles-primavera/

★ Anglès

Entra a la pàgina web 
www.vooks.comclica a 
Logini escriu:
english@somantonibotey.catdesprés on posa 
passwordescriu el
següent: Anglesbotey
Un cop dins busca l’apartat que posa PRESCHOOL en blau i clica a
sobre del llibre: But first we nap.
Gaudeix del vídeo- conte!
Quan hagis acabat entra a
https://youtu.be/RqVtWM8wchY
Un cop hagis acabat de veure el video dibuixa tu el conill i escriu les
parts del cos en anglès tal i com surt al vídeo!
★ Llegir un llibre i posteriorment fer un resum o dibuix.
Joc online del edu365 per fomentar la lectura activa
http://www.edu365.cat/primaria/catala/entrena/index.html

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
★ Et proposem un repte: Agafeu diferents mitjons de tots els membres de
la vostra família i feu al passadís una fila a terra de mitjons
encadenats. Quants metres farà de llarg? Abans de mesurar i
comprovar la vostra hipòtesi apunteu en un paper cadascú quan
creieu que mesurarà. A veure qui s’apropa més!
Podeu fer el mateix amb altres objectes de casa diferents, petits, grans,
a veure qui encerta!
★ Jugar a fer sumes i restes amb els pares o germans/es amb el cap.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
★ T’atreveixes a crear i preparar diferents receptes de cuina? Escolliu un
plat que us agradi a tots els de casa. Recorda apuntar en un paper els
ingredients que has utilitzat, els passos que has fet servir i un dibuix o
fotografia de com us ha quedat. Segur que estarà boníssim! I si estàs
fent el teu diari de confiament, pots afegir-ho ;)
També podeu fer-vos un menú, com el de l’escola, on escriviu o
dibuixeu els esmorzars, dinars i sopars cada setmana. Feu junts la
llista de la compra, com a Joc simbòlic!
★ Ja que estem a la primavera i no podem sortir a comprar flors per
tenir a casa. Què us sembla si ens les fem amb les mans?

https://www.youtube.com/watch?v=2fRjW06hA-w
https://www.youtube.com/watch?v=SC1cJic4CwY

Equip de mestres

