cicle incial 1r
ACTIVITATS SETMANA DEL 27 D’ABRIL AL 3 DE MAIG
Ja és aquí l'estació més florida de l'any, la Primavera. No podem
gaudir d'ella al carrer però intentarem fer- la més amena des de casa
amb vosaltres!
ACTIVITAT CREATIVA/ CIENTÍFICA
Fem el nostre petit cultiu.
Si tens la sort de tenir terra a casa pots plantar llavors amb ampolles
de plàstic com ho vam fer a l’escola.
Sinó tens terra pots fer servir cotó i plantar mongetes, llenties,
faves...recorda que cal posar-li una mica d’aigua sense que quedi
inundat.
En un parell de setmanes volem veure fotografies de les vostres
plantes.
ACTIVITAT MUSICAL I MOVIMENT
Recordes al compositor Antonio Vivaldi?
Va fer una música preciosa sobre 
Les quatre estacions. A l'escola ja
vam ballar i seguir amb instruments la música de 
La Tardor. Ara ja és
Primavera, i pots escoltar https://youtu.be/l4Ad6pZ8vEQ . Et proposo
que facis totes o alguna d'aquestes activitats:
1.Fer un 
dibuix mentre escoltes la música. Pot ser un dibuix de la
primavera o pots deixar volar la imaginació i fer que la teva mà amb
els colors segueixi la música, amunt, avall, fent cercles… sempre
seguint el que et fa sentir el ritme i la melodia.
2.Ballar-la amb moviments grans i petits, com si tu fossis una flor, un
ocell, una papallona, les fulles d'un arbre, l'aigua d'un riu…Al teu aire.
3.Agafa dues culleres de fusta o dos colors o 
pica de mans cada
vegada que es van construint les flors
.
Atenció, que tornen a sortir!

Vinga, que tu saps viure la música! Ens 'agradaria rebre una foto o un
video del que facis.
MOVIMENT
Fem la nostra cabana.

Amb material que tenim a casa (llençols, cadires, caixes, cartrons,
mantes, taules,...) construïm una cabana on ens puguem ficar a dins.
La podem decorar. I... el repte és entrar de diferents maneres.
(d’esquenes, ajupits, de costat, a quatre grapes,...) Us atreviu?
Ens podeu enviar una foto o vídeo de la vostra creació.
LECTURA I ESCRIPTURA
“Arriba la primavera i la sang altera”, aquesta és una 
dita popular, en
coneixes altres?
Busca algunes relacionades amb la primavera i escriu-les o gravat en
vídeo o àudio i ens ho envies. (màxim 1 minut) Poden ser en català o en
castellà.
ANGLÈS
Sabies que en anglès primavera es diu SPRING? I a la primavera és més
probable que vegis algun arc de sant martí! Arc de sant martí en
anglès es diu ‘rainbow’. Clica al següent enllaç i canta la cançó!
https://youtu.be/Gvjn-Se37Os . Quan te la sàpigues pots enviar-me un
audio cantant-la!
Després, entra a la pàgina web 
www.vooks.com clica a 
Login i escriu:
english@somantonibotey.cat després on posa 
password escriu el
següent: Anglesbotey
Si veus que no et deixa, torna-ho a provar. Un cop dins busca l’apartat
que posa en blau PRESCHOOL i clica a sobre del llibre ‘Nom nom
colors’ i gaudeix de la història. Segur que hi ha moltes paraules que
no entens, no et preocupis! Tu centra’t en el nom dels colors. Quan
hagis acabat, fes una foto o un dibuix dels objectes que tens a casa i
són d’aquests mateixos colors que apareixen a la història.
REPTES MATEMÀTICS
La idea és 
fer un seguiment del temps que fa cada dia
: sol, sol i núvol,

núvol o pluja.
Ho podeu apuntar en un full de paper i marcar-ho amb ratlles o
gomets, també amb pots de iogurt ficant llegums a dins. Això ho farem
al llarg de dues setmanes.
Al finalitzar haurem de comptar quants dies ha fet sol, núvol, etc.
Podem tenir diferents resultats: molts dies ha fet sol, ha plogut 5 dies…

Envieu-nos la recollida de dades que feu!

