cicle infantil p3-p4-p5
ACTIVITATS SETMANA DEL 12 AL 19 DE MAIG
ESCRIURE
Us enrecordeu dels gestos que fem quan diem els sons de les lletres?
Us sembla que junts els repassem?
La Yolanda us ajuda amb aquest vídeo que ha preparat:
Gestos
Ara podreu jugar a endevinar el nom del nen o la nena de la classe
fent el gest,buscar coses a casa pel so que vulgue o escriure paraules
o petites frases i que a casa us ajudin amb els diferents gestos.
També us deixem aquí una cançó per treballar l’abecedari fonètic.
https://www.youtube.com/watch?v=uvrdzQwLhHc&t=21s
NÚMEROS EN FAMILIA
JUGUEU AL BINGO
Podeu jugar al bingo amb uns cartrons i un o dos daus. Podeu fer
vosaltres mateixos els cartons amb nombres fins al 6 o fins al 12. Per
torns llanceu el dau o daus i aneu tapant els números que surtin.
Guanya el primer jugador que tapa tots els números.

EXPERIMENTACIÓ
DISSENYEU EL VOSTRE VAIXELL
Utilitzeu material de reciclatge: ampolles d’aigua, safates de porexpan,
taps, cartrons, pals, robes… intenteu construir una vaixell i proveu de
fer-lo surar a la banyera o a la pica.
Tots els materials que feu servir suren igual? per què sura la vostra
barca? tots els materials que pesen s’enfonsen? si carregueu la vostra
barca amb passatgers o mercaderies continua surant, s’enfonsa…?

MÚSICA I DANSA
Aquí tens un vídeo amb el que podràs acompanyar a la Fina picant de
mans una cançó. Primer, mira i escolta. Després practica amb ella.
Esperem que t'agradi.Som-hi!
Sopa amb trossets de pa.mp4
Et deixem també el video original de la cançó perquè te la puguis
aprendre.
https://youtu.be/Yn1ytAtKymU
Ens pots enviar un petit video cantant I/o picant de mans, que
tenim ganes de veure com t’ha sortit.

ACTIVITATS EN FAMILIA

★Fer un circuit per jugar
amb els cotxes

★ Marxem

de colònies!!Aquesta setmana els nens i nenes de

P5 havíem de marxar de colònies. Us proposem que us feu una
foto amb el que us hagués agradat fer allà.

