cicle infantil p3-p4-p5
ACTIVITATS SETMANA DEL 4 AL 11 DE MAIG
CONTE
★ Us animem a que escolteu el Conte del Dimoni i els pescadors de
Badalona i així conèixer la tradició de la ciutat.
https://www.youtube.com/watch?v=bJliXT8pQi8

★ Si t’animes pots dibuixar els personatges del conte i escriure el seu
nom. El dibuix el faràs tu així que cada personatge pot ser com a tu
t’agradi més…….envia’ns el !!
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ACTIVITAT EN FAMÍLIA
★ Fes el teu mocador de les festes de Maig. Pots fer-ho amb roba,
paper… allò que trobis per casa. Pots fer servir retoladors, temperes,
colorant alimentari… fes servir la imaginació!

Aquí tens una idea per fer-ho amb plastidecors:
https://www.youtube.com/watch?v=0AaJ8hx0VtE
★ Cantar la cançó del Dimoni tots junts:
https://www.youtube.com/watch?v=4pk4eNiCeeM
Quan ja ho tinguis posa-li el teu nom, el curs i li fas una foto.
Ens la
envies per correu abans del 10 de maig i la publicarem a la web de
l’escola.
Molt important!!! A la foto només ha de sortir el teu mocador!!!
Si també ens vols enviar un vídeo perquè veiem com ho has fet
estarem encantades!!!

ARTÍSTIC
★ Animeu-vos a fer la vostra manualitat de Dimoni: amb tubs de cartró,
dibuixats, titella, màscara...com més us agradi!! Quan ja ho tinguis
posa-li el teu nom, el curs que fas i li fas una foto. 
Ens la envies per
correu abans del 10 de maig i la publicarem a la web de l’escola.
Molt important!!! A la foto només ha de sortir el teu dimoni!!!

EM QUEDO A CASA I AJUDO
★ TINGUEM CURA DE LA ROBA
Poseu la roba bruta al seu cistell, un cop neta ajudeu a estendre-la donant
les pinces.
Quan la roba estigui seca, aparellar mitjons i pijames, i ajudeu a desar la
roba de cadascú a la seva habitació…
Podeu fer-vos preguntes com: quant triga la roba en assecar-se?
tota la roba triga el mateix temps?
per què creieu que passa? quantes pinces calculeu que necessitareu a
cada bugada?
Us proposem que abans de començar a estendre separeu les pinces
que penseu que faran falta i comproveu si el càlcul havia estat encertat

