cicle INICIAL 1r
ACTIVITATS SETMANA DEL 08 AL 14 DE JUNY
Arriben les vacances d'estiu!
El curs arriba al seu final i significa que les vacances d'estiu estan ben a
prop.
Ara toca jugar, passar-ho pipa, descansar.
Us presentem propostes ben divertides per seguir aprenent.

ACTIVITAT CIENTÍFICA/CREATIVA
Construeix el teu “TETRIS”.
Arreplega totes les oueres que tinguis a casa i construeix aquest joc tan
divertit.

Per fer la base necessites una ouera gran o també pots enganxar varies
oueres més petites, fins a aconseguir la mateixa mida.
Per fer les peces del Tetris pots utilitzar les oueres que vulguis, tenint en
compte el nombre de forats o “muntanyetes” que té cada peça. El repte és
aconseguir col·locar totes les peces en el taulell. Ja veureu que es poden
col·locar de moltes maneres diferents. Proveu-ho!
ACTIVITAT MUSICAL
Quan acaba el curs, a l'escola fem algun tipus de festa: ballem i cantem, fem
jocs d'aigua… Les ganes de festa sempre hi són! Així que, aquesta setmana i
la que ve, et proposem activitats de música ben divertides, que podrien ser
idees per un final de curs i donar entrada a l'estiu. Endavant!

1. Agafa una galleda o un objecte semblant (demana-li a una persona
adulta).
2. Agafa dues culleres de fusta de la cuina (demana-li a una persona
adulta). També pots fer servir dos llapis o les mans.
3. Mira el vídeo i fixa't molt bé com toca el noi la noia del davant. Piquen a
ritme seguint la pulsació. A falta de tambors, han convertit unes
quantes galledes en 
instruments de percussió, els que es piquen
.
https://youtu.be/UR9yJ0WtEEs
4. Torna'l a mirar i intenta seguir el que fan.
5. Ara et toca a tu inventar una sèrie de ritmes. Recordes el que feiem a
l'ambient de música i dansa? Una música que sigui curta, que es pugui
tornar a repetir igual i que es noti el final. Vinga!
ACTIVITAT MOVIMENT
Hola! Aquesta setmana anem a practicar els circuits que feiem al gimnàs fent
activitats a casa amb el material que tenim. Mireu el següent vídeo que un
nen com vosaltres us donarà idees de com fer salts, ziga-zaga, coordinació
òculo-manual, arrossegaments, desplaçaments,... Vinga ànims i envieu-me el
vostre vídeo.
Ens movem a casa
I per a descansar farem una mica de ioga amb figures d’animals. Us animeu?
Ioga d'animals

LECTURA I ESCRIPTURA
Algunes dites tenien paraules que rimaven PRIMAV
ERA / 
ALT
ERA. 
Acaben
igual! T’atreveixes a buscar altres rimes?
Exemple:

Venen les FLORS
de mil COLORS.
O també les pots buscar en castellà.
També podeu treballar aquestes rimes visuals.
https://drive.google.com/open?id=10Pvs_kGRsjKUgduFjKFgBZHB1lax--P4
ANGLÈS
Arriben les vacances d’estiu i el Matt aprofitarà per passar molt de temps
amb la seva família. Us la presento!
https://drive.google.com/file/d/1187-jxRH7maR9eNF4cwNGGhmHDkNoP4z/vie
w?usp=drivesdk
1.Escriu a sota de cada imatge el nom en anglès.
2.Desprès dibuixa a la teva família i escriu a sota de cada membre el seu nom
en anglès.
Imagina’t que és estiu i que esteu fent alguna activitat tots junts.
REPTES MATEMÀTICS
Jeroglífics
Hem trobat aquests enigmes i necessitem que ens ajudeu a resoldre’ls. Us
animeu? Envieu-nos les vostres respostes.
Si se us acudeix algun també ens el podeu fer arribar i el resoldrem.
https://drive.google.com/open?id=187zZiPm3taiPUtPsFzDw7JRNNif321yO

