cicle infantil p3-p4-p5
ACTIVITATS SETMANA DEL 20 AL 26 D’ABRIL
Tot just avui comença la setmana de Sant Jordi. El proper dijous ja és
la gran diada, és per això que us farem algunes propostes
relacionades amb aquesta data tan important:
ESCRIPTURA
★ Si t’animes pots dibuixar els personatges de Sant Jordi i escriure el seu
nom. El dibuix el faràs tu així que cada personatge pot ser com a tu
t’agradi més…….envia’ns el !!

★ Fes la teva propia llegenda amb personatges inventats o del mateix
conte: princesa, cavaller, rei, poble, drac,etc..

CONTE
★ Video amb la representació cantada de la llegenda de Sant Jordi:
https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E
https://www.youtube.com/watch?v=Y6Yy6gp9gss
https://www.youtube.com/watch?v=NFA2rvv5nAk
★ Pots confeccionar un titella de drac amb rotllos del wc:

NÚMEROS
★ Juga amb les formes geomètriques:
https://arbolabc.com/juegos-de-figuras-geometricas
★ Anima’t i fes aquestes sèries:
https://clic.xtec.cat/projects/enserie/jclic.js/index.html
★ Propostes pàgines web jocs Sant Jordi:
http://petitaxarxa.cat/santjordi/

http://www.genmagic.net/santjordi/sanjordi.html

https://contes-i-llegendes.dibuixos.cat/cavallers/sant-jordi-i-el-drac.ht
ml

MÚSICA I DANSA
Ara ja portem molts i molts dies confinats a casa……. que saps quants són
ja???? Aviam si ho saps.
Doncs amb tants dies sense sortir ni fer psico és important que ens
moguem per casa. Aquesta setmana us proposem 2 activitats que esperem
que us agradin, a més a més es poden fer en família, així que segur que
passareu una bona estona:
★ Estatues musicals: posar música, ballar i quan pari quedar-se quiets.
★ Buscar cançons de Sant Jordi al següent enllaç:
https://www.youtube.com/watch?v=6l-UY27U_cA&list=PL0nsddbpK-l6lj4g
VmdFnHHTDQE0wSDIR

EM QUEDO A CASA I AJUDO :
★ Pareu i recolliu taula
:Poseu un plat per a cadascú, un tovalló, un got…
Abans de fer-ho, intenteu calcular quants sou a casa per no haver de
fer tants viatges, i, en recollir, penseu a posar les ampolles de plàstic al
seu contenidor, les restes del menjar al cubell que els pertoca, els plats
i els coberts bruts a la pica o al rentavaixelles. Quan paris la taula fas
una foto i ens l'envies!!

