cicle MITJÀ 4t
ACTIVITATS SETMANA DEL 15 AL 19 de juny
JUNY Arriben les vacances
Activitat creativa

Collage d’estiu
Què és el que més t’agrada fer a l’estiu? Fes un collage
amb retalls de revista, diaris, dibuixos, etc del que més
t’agrada fer a l’estiu (no cal que sigui una única cosa,
poden ser moltes!). Pots sortir tu al quadre amb una
fotografia o sinó et pots dibuixar.

Coneixement del món

A on viatjaries?
Les vacances d’estiu són un bon moment per poder viatjar
i conèixer altres llocs i països. Pensa un país o ciutat que
t’agradaria visitar i busca els trets bàsics del lloc on
aniràs per tal de preparar-te bé el viatge i la maleta!

Nom de ciutat i país
Temperatura a l’estiu
Menjar típic
Té costa, és d’interior o
muntanya
Idioma oficial
Moneda
Mitjans de transport públic
Altres...

Gust per la lectura

Llegeix el poema unes quantes vegades, practica'l i
després grava't recitant-lo en un àudio o vídeo.

Matinar sense pressa,
aixecar-te a poc a poc,
vestir-te de qualsevol manera
i mirar cada flor com si fos la primera.
Entrar a cada raig de sol
com el vers entra al poema,
sentir la calor al cap i al front,
muntar amb caragols una carrera.
Sentir-te lliure,
i gaudir de cada una de les hores
pintant el rellotge
amb els colors més estimats.
Cantar, sentir, llegir, flairar els aires,
passejar per la vinya mirant el mar,
saltar la sèquia espantant espiadimonis
i fer, un dia de pluja, figuretes de fang.
Sortir a mullar-te una tarda de tempesta,
esperar immòbil l'arc de Sant Martí,
recordant com era de canviant l'oratge en primavera
i esperar que la tardor ens porti un gran festí...
Fer-te amic de les abelles,
tractar amb carinyo als mosquits,
descriure el vol parabòlic d'una mosca,
i il·luminar-te amb cuques de llum qualsevol nit.
Reptes o enigmes
matemàtics

Imagina que tens 1000 euros per fer un viatge aquest estiu
per Europa. Planifica les teves vacances comptant amb
aquests 1000 euros; NO ET POTS GASTAR NI UN EURO
MÉS. Has de fer una llista de TOTS els gastos que tens
previstos durant el viatge. Per exemple:
- Vol anada i tornada a París: 300 euros.
- Hotel de 2 estrelles (6 nits): 250 euros.
- Transport:
- Visites a museus, camps de futbol, monuments:
- Restaurants/bars:
- Compres vàries (roba, souvenirs,):
- Excursions:
- TOTAL: t’ha de sortir 1000 euros o menys.
Ens agradaria molt que busquessis per Internet els vols,
els hotels o apartaments en els que t’allotjaries, els llocs
que visitaries...I que apuntessis tots els preus, així farem
molt més real aquesta planificació de viatge. Per exemple,
si vols viatjar a Berlín, busca vols Barcelona-Berlín, busca

allotjament allà, mira on t’agradaria anar, etc.
RECORDA! T’HAS DE GASTAR 1000 EUROS O MENYS!
ÀNIMS!
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!
Action verbs
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as
_a_Second_Language_(ESL)/Action_verbs/Action_verbs_-_L
istening_and_reading_sl5578sc
Telling the time
https://www.liveworksheets.com/yu322814tk
Prepositions – sea animals
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as
_a_Second_Language_(ESL)/Sea_animals/Sea_animals_qs5
51638tb
Daily routines
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as
_a_Second_Language_(ESL)/Daily_routines/Weekly_Routine
-4th_Grade_sh199560ub

Educació Física

Descobrim jocs amb els avis i àvies

Durant les vacances passem molt de temps amb els
nostres avis i àvies.
Aprofita i descobreix nous jocs!
A continuació pots veure un vídeo d’un dels jocs que
jugaven els nostres avis i àvies quan eren petits.
https://www.youtube.com/watch?v=PBL6pEN1UOM
Ara et toca a tu, pregunta al teu avi o àvia a quins jocs
jugaven quan eren petits. Després, fes un vídeo explicant
un dels jocs que més t’agradi! Acceptes el repte?

