CICLE INICIAL 1R
ACTIVITATS SETMANA DEL 25 AL 31 DE MAIG
Detectius i espies del Botey:
A la nostra escola ens agrada molt aprendre coses,
passem el dia tocant, investigant, fent hipòtesis i
responent-nos preguntes que ens fem. . És per això
que durant aquest dies seguirem fent-ho però des de
les nostres cases.
Us animeu? Necessitem la vostra ajuda!
ACTIVITAT CREATIVA/CIENTÍFICA
I seguint amb el treball del color us oferim uns EXPERIMENTS relacionats
amb l'aigua com els que vam fer a l'escola. Són molt senzills i sorprenents. Us
animeu? Podeu fer fotos o vídeos i ens els podeu enviar al correu.
Aquí teniu el vídeo tutorial:
https://youtu.be/McVpXiSttnU
ACTIVITAT MUSICAL
Vols jugar amb les paraules i el seu ritme? Segueix les indicacions. Som-hi!
1. Segueix el video dient aquestes 3 paraules en castellà,quan toqui i a la
mateixa velocitat: MARIPOSA, CASA.
https://youtu.be/KLSf36iPqu8
2. Ara, pica de mans a la vegada que dius la paraula, com se sent a l’àudio.
Tu pots!
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3. Ja ho tens! Torna a posar el vídeo i ja pots dir les paraules i picar de mans
a la vegada. Endavant!
https://youtu.be/KLSf36iPqu8
M’ho pots enviar en àudio o vídeo. Segur que ho faràs molt bé!
ACTIVITAT MOVIMENT
Aquesta setmana us proposem una activitat molt divertida:
Juguem amb globus.
1.infleu un globus i lliurament li doneu cops amb les diferents parts del cos
(cap, una mà, genoll, peu…) sense que caigui
al terra.
2.Tocs asseguts a terra
3. Amb algú de la familia transporteu el
globus només tocant-lo amb la front., amb la
panxa, …
4. Per parelles us passeu el globus amb el
peu sense que toqui el terra
5. Ara heu de desplaçar-vos per casa amb el

globus a la mà com si fos una safata.
6. Inventeu alguna forma de transportar-lo i ens envieu una foto o video.
Ànims!!!
ÀMBIT LINGÜÍSTIC: LECTURA I ESCRIPTURA
Codi secret
Detectius de la classe de 1r A i 1r B.
Necessitem que desxifreu aquest missatge secret!
Us enviem un abecedari secret per ajudar-vos a resoldre l’enigma.
Quan descobriu el missatge secret, l’escriviu i ens envieu una fotografia. Aviat
tindreu més informació.

ANGLÈS
1. Clica al següent enllaç
http://www.youtube.com/watch?v=bWu-Dt0yrhwi mira el següent vídeo creat
especialment per a tu!
2. Envia un audio cantant la cançó.
3. Fes de detectiu i explica’m per què penses que estic contenta, adormida,
amb por i enfadada. L’explicació pot ser en català, però no oblidis dir
‘because’.
4. No oblidis escriure ‘Anglès’ a l’assumpte del correu.
REPTES I ENIGMES MATEMÀTICS
Els tresors de cada mà:
Repartim 4 boletes de paper ( tresor) a
cada jugador, que les guarda a la mà. Cada jugador posa la quantitat
que vol (1, 2, 3, 4 o cap) dins el puny sense que els altres ho vegin i posa
el puny endavant.
Per torns aniran dient la quantitat total que creuen que hi ha
dins els punys.
( No podem repetir n°)

Un cop tots han fet la seva previsió, obriran els punys i es comptarà el total
de monedes. Guanyarà aquell jugador que ho hagi endevinat o més s'apropi.

