cicle INFANTIL
ACTIVITATS SETMANA DEL 18 AL 24 de maig
MÀGIA
★ Us ve de gust practicar una mica la ciència amb una mica de
màgia?
L’Aida us ha fet un vídeo amb dos trucs perquè practiqueu:
https://photos.app.goo.gl/y7KgUAsZtnFDCsn1A
Esperem els vostres vídeos, dibuixos, explicacions...

ESCRIURE
★ TASCA ESPECÍFICA PELS NENS I NENES DE P5.
Voleu saber cosetes de 1r i que els nens i nenes de 1r us les
expliquin?
Doncs teniu fins dijous (dia 21) per enviar-nos preguntes per mail i
nosaltres les enviarem als nens i nenes de 1r. Podeu escriure les
preguntes amb l'ajuda de la mama o el papa i enviar-nos la foto, o
podeu escriure-la a l'ordinador directament.
Quan tinguem les respostes us les enviarem.
VINGA, ANIMEU-VOS!
★ Us animeu a escriure missatges secrets amb tinta invisible??
només necessiteu una llimona, un full, un bastonet i una espelma…
I màgia!!! Mireu el vídeo i a veure quines paraules descobriu
(sempre amb l’ajuda d'alguna persona adulta).
https://www.youtube.com/watch?v=t5XQzw4hg4Y

NÚMEROS
★ Us agrada jugar a les bitlles? us animem a fer bitlles amb
ampolles de plàstic, com més us agradin decorades. Una vegada
fetes, comenceu a jugar...podeu comptar quantes cauen, quantes
es queden dretes... I fer el grafisme del número corresponent.

★ Joc
del clic:
Cap a on?

https://clic.xtec.cat/projects/capaon/jclic.js/index.html

MÚSICA I DANSA
★ AUDICIÓ: ALHORA, SO AGUT I SO GREU
1. Escolta aquesta música tan bonica! És del llibre de poemes
“Aquest nen està a la Lluna!”. Es titula “
Planeta dels núvols

riallers
”.
https://youtu.be/S0FSbZ5Owrw
2. Torna-la a escoltar. Aquesta vegada 
pots ajudar al nen quan
bufa
. 
Ep, només quan ho fa ell! Ni abans ni després! 
A ritme!
Som-hi! Pots repetir-ho les vegades que vulguis!
3. Ara, et vull fer una proposta però primer escolta:
VEU AGUDA, fina com la d’un ocellet:
VEU Fina AGUDA
VEU GREU, gruixuda com la d’un elefant:
VEU Fina GREU
4. A la música que has escoltat abans també hi ha una veu aguda
(núvol Ji) i una greu (Núvol Jo):
VEU AGUDA: Núvol Ji
VEU GREU: Núvol Jo
5. Ara et toca a tu. Podeu 
gravar la teva veu aguda o la teva veu
greuper saludar als teus amics i amigues. Pots dir:
HOLA, NENS I NENES, COM ESTEU?
Vinga, després envieu el que heu gravat i quan tornem a l’escola,
jugarem a endevinar de qui és la veu. Som-hi!

ACTIVITAT EN FAMÍLIA
★ Us agradaria fer un massatge familiar?
La Jenny us ha fet un vídeo perque practiqueu amb tots el que
estigueu a casa.
https://photos.app.goo.gl/t7wNi1vsNZDxduug8

Esperem que us agradi relaxar-vos tots junts.

