cicle INFANTIL
ACTIVITATS SETMANA DEL 15 AL 19 de juny
ESCRIURE

★ Fes un dibuix del que més t’agrada fer quan surts al
carrer: anar en patinet, jugar a la pilota, anar a fer un
passeig, anar en bicicleta… i després escriu alguna
paraula o una petita frase.

NÚMEROS

★ Us proposem una forma molt fàcil de treballar amb
els números a casa:
https://www.instagram.com/p/CAdFdpuFU_g/?igshid=1hcsrsf
4mw1wc

JUGUEM I
PENSEM

Us proposem dos jocs ben divertits:
Joc de tennis: globus, dos plats de
cartró i
pals de fusta.

Joc de pesca:bol amb aigua, xapes,
cordill i/o filferro i imán.

MÚSICA I
DANSA

La Lila, la Lluna, la Xispa, la Taquetes, en Bonny i en Max et
volen desitjar un feliç estiu i, per això, han decidit tocar
juntes amb els instruments que et van ensenyar fa uns dies.
MASCOTES MUSICALS
Aquí tens també algunes de les músiques que més ens
agrada ballar amb vosaltres, els nens i les nenes del Botey.
(P3) ANTOSHKA Música
ANTOSHKA Conte rus
(P4) TUTIRA MAI GNA IWI Música

TUTIRA MAI GNA IWI dansada
(P5) FUNGA ALAFIA Música
Ara et toca a tu… Les pots ballar com ho fèiem a l’escola o
pots inventar-te una coreografia. Sobretot, aprofita l’estiu
per divertir-te i compartir bonics moments de música i
dansa amb les persones que més estimes. A gaudir!
ACTIVITATS
DIVERTIDES
PER JUGAR

I per acabar el curs volem compartir amb vosaltres uns
vídeos, de tallers de jocs, que ens han enviat des de la
Ludoteca de Sant Roc.
Us en recordeu que hi vam anar durant aquest curs? Ens
ho vam passar tots genial, aviam si us agraden les
propostes que ens fan:
Taller de mèmory: https://youtu.be/8XZ9-4QtVZ0
Taller de puzzle:https://youtu.be/4O-yfBD1pi8
Taller de dòmino: https://youtu.be/AbVeLw-5BVQ
Les mestres d’educació infantil us convidem a visitar la seva
web i xarxes socials:
https://www.fundacioateneusantroc.org

