cicle incial 1r
ACTIVITATS SETMANA DEL 12 AL 19 DE MAIG
Ja és aquí l'estació més florida de l'any, la Primavera. No podem gaudir
d'ella al carrer però intentarem fer- la més amena des de casa amb
vosaltres!
ACTIVITAT CREATIVA
Omplim els balcons i les finestres de flors! Podeu utilitzar els materials que
vulgueu: fulls de paper, cartolina, plastilina, paper de diari, cartró, fang,
farina amb aigua, paper de plata reutilitzat. Les podeu decorar com vulgueu
i les penjarem als balcons i les finestres. Feu una foto de les flors penjades i
ens les envieu!

ACTIVITAT MUSICAL

Aquest instrument el vam tocar a la classe. Ho vau fer molt bé! Ara anem a
recordar com era. Contesta les preguntes en un paper i envia’m les
respostes. Pots fer una foto del full, gravar un àudio o un video, com
prefereixis.
1.Quin és el seu 
nom
?
2. Quantes cordesté?
3. L’arquet està fet del pèl de la 
cua, de quin animal
?
4. Perquè soni, què cal fer amb l’arquet, 
picar o fregar les cordes
?
5. El seu so és més aviat 
agut(fi, ben amunt, com la veu d'un ocell) o 
greu
(gruixut, ben avall, com la veu d'un elefant)?
Aquí tens també una música ben bonica amb aquest instrument. Escolta-la i
segueix la pulsació, tot picant de mans a les cames o en alguna altra part del
cos o caminant.

https://youtu.be/jFHYoZ0EZ_E
Espero que t’agradi tant com a mi!

MOVIMENT
Circuit d’activitats:
Busca objectes de casa amb què puguis fer equilibris, malabars, saltar,
esquivar, tombarelles. Col·loca’ls en un espai ampli: el passadís, menjador,
balcó, o per tota la casa!
Pots fer el circuit uns quants cops, si et mesures el temps, posa’t el repte de
fer-ho cada cop més ràpid! 1,2,3 en marxa!
I no t’oblidis d’enviar-nos una foto o video del teu circuit!

LECTURA I ESCRIPTURA
Si vas començar el teu petit hortet, ara t’animem a que agafis una llibreta i
escriguis, facis dibuixos o enganxis fotos, de com va creixent l’hort i com el
cuides.
Serà el teu 
DIARI DE L’HORT.
Pots escriure el nom de les parts de la planta (tija, fulla, flor...), Com va
creixent, con canvia de forma, el que tu vulguis.

ANGLÈS
1. Clica al següent enllaç 
http://www.youtube.com/watch?v=VflJUdZLM7M
i mira el següent vídeo creat especialment per a tu!
2. Quan hagis acabat, envia’m un audio cantant la cançó.
3. Representa amb un dibuix el temps que tenim a la primavera tal i com
surt al vídeo: windy, cloudy, rainning, sunny. Fes una foto i envia-me-la!
4. No oblidis escriure ‘Anglès’ a l’assumpte del correu.

REPTES MATEMÀTICS
LA DESENA:
Les mestres de primer hem preparat un vídeo especial perquè feu una tasca
divertida amb números i bastonets de les oïdes o escuradents.
Recordeu que 10 unitats és 1 desena, que fem bossetes de 10.
https://drive.google.com/open?id=1tymwHeHJTD5G2xxSbSY2v2MPAxP9K6Bm

Esperem els vostres vídeos o fotos amb els cinc números que hagueu triat.

