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ACTIVITATS SETMANA DEL 15 AL 19 de juny
CREATIVA/CIENTÍFICA
Pintar amb geometries perfectes:
1.Enganxeu tires de cinta adhesiva
geomètriques de diferents mides.

en

el

llenç

creant

formes

2.Pinteu l’interior de cada geometria de colors diferents.
3.Deixeu assecar completament.
4.Desenganxeu, amb precaució, la cinta adhesiva.
Ja teniu un bonic quadre decoratiu per l’habitació

MÚSICA
Aquí tens dues cançons que hem ballat a l’escola i servirien per fer un
final de curs al pati:
1. La dansa del 
Patatuf
, perquè se la puguis ensenyar a la família.
Aquesta dansa catalana ens va fer aprendre el punteig al davant i
de costat i amb les mans la cintura, i també, a obrir una finestra
cap a un costat i l’altra amb la parella,a fer una volta agafant-nos
de la mà o del braç i a picar de mans tot dient… PA-TA-TUF,
PA-TA-TUF!!
PATATUF Música
PATATUF Passos Dansa
2. La cançó 
Color Esperanza
, perquè la balleu al vostre aire.

Aquesta cançó, tant si la cantes a casa com a l’aire lliure com en un
escenari, tant si la cantes suau com amb molta energia, tant si la
dius en català o en castellà o qualsevol altre idioma, tant si la
cantes com si la balles o l’escoltes… aquesta cançó sempre és
bonica. No trobes? Aquí tens algunes versions, amb lletra i sense. A
cantar i ballar!
COLOR ESPERANZA
COLOR ESPERANZA escenario y letra

COLOR ESPERANÇA des de casa
COLOR ESPERANÇA lletra en català
I recorda…
LA MÚSICA I LA DANSA SEMPRE ENS FAN SENTIR BÉ I ENS OMPLEN DE
SALUT
. Així que aprofita l'estiu per cantar i ballar amb les persones que
estimes.
SOM-HI!
MOVIMENT
Com ser que us agrada molt ballar …
Aquí teniu una coreografia perquè gasteu energies. Esteu preparats?
M’agradaria veure els vostres balls. M’envieu fotos o vídeos?
Zumba kids
I per a relaxar-vos us deixo una altra activitat de ioga
fent moviments amb música d’una manera divertida. Ho podeu fer amb
la família.
I'am ioga
Bones Vacances!!!
LINGÜÍSTIC
Practica amb aquestes endevinalles:
https://drive.google.com/open?id=1F7pO_7a-M-dW3_4nE_ygMenOGX8yQ
Ti5

ANGLÈS

Arriben les vacances, però abans de marxar, en els següents enllaços
trobaràs activitats que t’ajudaran a consolidar, continguts que hem anat
treballant al llarg d’aquest tercer trimestre!
Weather
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Lan
guage_(ESL)/Weather/The_weather_oh158643da
MATEMÀTIQUES
MESUREM: Fem polos de fruites i llimona?
Quina fruita t’agrada? Tria la que vulguis però que sigui fresca, ben
madura i 100% natural.
Ingredients:
●
●
●
●

350 g de fruita, pelada i trossejada
1 cullerada de suc de llimona
3 iogurts naturals
1 cullerada de sacarina líquida

Com fer-ho?
Facilíssim! Tritura tota la fruita amb la llimona i després afegeix la resta
d’ingredients.
Un cop fet, omple els motlles. Si no en tens, et proposem dues solucions:

en pots comprar o en pots crear tu mateix amb simples gotets de plàstic,
de mida petita.
Per acabar: clava un palet de fusta o plàstic i posa’ls al congelador fins
l’endemà.
Per treure’ls del motlle, un bon truc és posar-los un moment sota el raig
d’aigua de l’aixeta. Et sortiran ràpid i bé!
Què et sembla? Fàcil, oi?
Si coneixes altres maneres de fer polos o gelats, pots fer-ho a la teva
manera.

