cicle incial 2N
ACTIVITATS SETMANA DEL 12 AL 19 DE MAIG
Des que les persones estem confinades
a casa, com sortim poc, molts animals
estan recuperant l’espai que ara queda
lliure a les muntanyes i camps, al mar i
també als pobles i ciutats. Aquesta
setmana
us
proposem
activitats
relacionades amb els animals. Ja sabem
que us agraden molt i teniu molt interès
en aprendre coses sobre ells. Atents i atentes a les propostes! Esperem que
us agradin i ens envieu cosetes :)

ACTIVITAT CREATIVA
Aquesta setmana, com que anem a parlar una
mica d’animals com bé podem llegir a la
introducció, que us semblaria construir un teatre
per fer una funció amb animals?
Els vostres personatges poden ser els vostres
animals preferits i a més a més els podeu crear
amb tot tipus de materials. Podeu fer servir
plastilina, goma eva, paper mache, material
reciclat de casa,...
Recorda que els personatges que apareixen al
teatre són molt importants per això s’han de fer
amb molta cura i sense presses.
Únicament heu de fer servir una cosa molt
important: la vostra imaginació!!!
Per fer el teatre on apareixeran els vostres
personatges, us deixem unes imatges com a
exemple per guiar-vos una mica de com podeu
fer-ho amb una capsa de sabates!

Esperem amb moltes ganes veure les vostres creacions! Que comenci
l’actuació!

LECTURA I ESCRIPTURA
Cartell amb rodolí
Ja vam estar parlant els últims dies d’escola que per tenir cura del nostre
planeta i la Natura, és important pensar en els animals i les coses que
podem fer per ajudar-los. Com que sou tan creatius i creatives podrieu fer
uns cartells com els que vam fer a l’escola del Medi Ambient, però que
diguin coses dels animals.
Recordeu que el text del vostre cartell ha de ser un rodolí. Ja sabeu que un
rodolí són dues frases on la última paraula de la primera frase i de la
segona frase sonen igual.
Per exemple:Si no vols 
contaminar
els envasos has de 
reciclar.
Per ajudar-vos a fer un cartell us podeu guiar per aquests passos:

Recordeu enviar-nos fotos dels vostres cartells. Segur que són super
originals i creatius!

REPTES I ENIGMES MATEMÀTICS
Memory de nombres

IMPORTANT! per fer aquest joc has d'intentar fer números amb totes les
famílies de desenes.
per exemple: 12, 24, 35, 48, 56, 79, 81, 93.
Si vols que sigui més emocionant prova també fer-ho amb centenes (125,
326, 441…)
Mesures d’animals

Ara que ja has fet les teves parelles de números et proposem un repte:
1. Pensa 5 noms d’animals i apunta’ls.
2. Escull 5 números dels que has fet al teu joc del “memory”.
3. Ara que ja tens els animals i els números, fes hipòtesi de quant mesura
d’alçada cada animal? Fes parelles segons creguis quant mesura
cadascun. Recorda posar si la mesura és amb centímetres o metres…
no és el mateix, atenció!
Per exemple:
- Elefant = 52 centímetres/metres
- Formiga = 3 centímetres/metres
4. Comprova la teva hipòtesi buscant a internet l’alçada real dels
animals.
CIENTÍFIC
Animals lliures
El nostre programa de notícies preferit, l’InfoK ens explica com estan vivint
els animals el confinament de les persones, sembla que ho porten millor que
nosaltres!
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/els-animals-sho-passen-pipa/video/
6038273/
Respon aquestes preguntes després de mirar el vídeo:
- Quins animals surten al vídeo? Tots són reals?
- Per què passegen pels pobles i ciutats?
- És molt difícil veure dofins tan propers a la platja, com és que ara
s’acosten?
- Quan les persones sortim de nou al carrer com abans, creus que els
animals seguiran estan tan tranquils com ara?
- Què podríem fer per poder conviure animals i persones a la Natura i tots
poder gaudir-la?
Colònies d’investigacions
Dimecres 13 era el dia de marxar de colònies, amb aquella barreja
d’emocions d’un dia especial, nervis dels pares i mares i alegria i il·lusió dels
nens i nenes! La casa es diu Els Arcs i està al mig del bosc amb muntanyes
que són volcans, mireu què bonic!

MOVIMENT
El nostre circuit
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!
Sobretot recorda de tenir cura del teu cos!
I no t’oblidis d’enviar-nos una foto o video del teu circuit!

ANGLÈS
Clica en el següent enllaç 
http://www.youtube.com/watch?v=I8HQpFNyXnU i
mira aquest vídeo creat especialment per a tu! Quan hagis acabat dibuixa
la teva família i escriu els noms a sota en anglès.
No oblidis escriure ‘anglès’ a l’assumpte del correu quan envïis el mail amb
la foto del teu dibuix!

MUSICAL
Aquesta setmana us proposo una activitat sobre les figures musicals. Les

figures musicals son aquells símbols que ens indiquen quant temps està
una nota sonant.
Exemple:

En aquesta 
Fitxa figures musicals
trobareu una imatge per acolorir.
Només heu de acolorir els pots amb
la figura seguint l’exemple.
Us recomano descarregar la imatge
o simplement colorejar-la amb
l'ordinador, fer una foto i enviar-la
(poseu Lluís al mail). Podeu fer servir
els colors que us indica a la imatge
o els que vosaltres trieu, tant és.
Ànims!

