cicle incial 2N
ACTIVITATS SETMANA DEL 27 D’ABRIL AL 3 DE MAIG
Aquests dies a casa tenim molt temps per menjar i cuinar, la nevera
està ben plena! Però què sabem dels aliments que hi ha dins?
Animeu-vos a fer aquestes activitats i bon profit petits xefs!
ACTIVITAT 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.
També 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
ACTIVITAT MUSICAL
Aquesta setmana us proposo jugar amb aquestes notes del
pentagrama tan divertides amagades darrera d’un personatge, animal
o objecte:
1. Entreu
a
https://www.musicaeduca.es/recursos-aula/juegos/125-notas-ded
oado
2. Feu sonar les notes durant una estona i digueu-me quines notes
són les que no trepitgen cap de les cinc línies del pentagrama.
Una vegada ho tingueu envieu la resposta al correu de la classe.
Aprofundiment d’aquesta activitat:
Situa el punter del ratolí sobre la cara de la nota i sentiràs la nota
musical i el nostre personatge t'explicarà qui és.
Si punxes sobre la nota s'obrirà una presentació que t'explicarà on viu
en el teclat. Prement sobre la fletxa tornaràs al pentagrama principal
nota. Prement aquesta icona podràs veure i escoltar l'escala completa.
Us recomano també practicar amb el xilòfon virtual.

Us recordo que també podeu enviar les activitats de la flauta màgica
o la cançó de Sant Jordi de les setmanes anteriors.
Espero les vostres respostes!
ACTIVITAT CREATIVA
Fem d’artistes culinaris
·Agafa menjar i fes un quadre. Pots fer el
teu retrat i el de la teva família (quan
acabeu netegeu bé el menjar i no caldrà
llençar-lo). L’artista de la foto es diu
Hanoch Piven, si vols veure més quadres
seus, podeu buscar-lo a internet, veure-ho
quines obres tan divertides i originals!
·Quadre d'observació, col·loca en una taula
alguns aliments i estris de cuina. Ulls ben
oberts i dibuixa el que veus. Els pintors d’aquest estil de quadre en
diuen “natura morta”, si vols pots agafar idees per internet si ho
busqueu.
No oblidis fer fotos de les obres d’art i enviar-ho al mail de la classe.
LECTURA I ESCRIPTURA
Endevinalles en família
·Necessiteu paperets petits, a cada un escriviu un nom d’ un aliment,
podeu començar amb 5, després en podeu anar fent més. Cada
persona agafa un paperet i amb el nom de menjar que surti, ha de
pensar una endevinalla, la resta endevina.
·També podeu fer l’endevinalla escrita en paperets, cada persona
agafa un i llegeix, la resta endevina de quin aliment es tracta.
Recepta en família
Segurament aquests dies prepareu moltes coses per menjar amb els
pares i mares. Què us sembla si ens expliqueu pas per pas les coses

que esteu fent? Feu de xefs i prepareu diferents receptes per poder fer
entre tots un llibre amb totes les receptes que ens envieu.
Necessiteu un full on posar els ingredients que utilitzeu i els passos
que feu servir, recordeu com ho vam fer a la classe quan vam fer les
galetes de la Castanyada. Podeu agafar el mòbil per gravar-vos en
vídeo o fer fotos. Ens ho envieu? Segur que estarà boníssim!
ANGLÈS
Clica al següent enllaç i trobaràs la cançó que cantàvem a la classe
quan començavem anglès: https://youtu.be/8WkLXoQE1mg Canta-la,
grava’t i envia’m un audio.
Quan hagis acabat, fitxa’t en algunes de les preguntes que surten a la
cançó i estan en blau al vídeo:
● How are you today?
● Where are you from?
● Do you like spaguetti?
Has de fer aquestes mateixes preguntes a les persones que viuen a
casa teva amb tu!
Quan ho hagis fet, gravat i envia’m un audio!
REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
Com heu vist, a casa hi ha molts productes que si no ens els mengem
abans d’una data concreta, es fan malbé i els hem de llençar. Aquesta
data s’anomena data de caducitat i és molt important que ens fixem
en ella a l’hora de comprar els aliments.
Què us sembla si comprovem algunes d’aquestes dates?
-Sabríeu dir-nos quins dels aliments que teniu a la vostra nevera estan
a punt de caducar? Com ho heu averiguat?
-Sabríeu dir quins aliments caducaran al mes de maig?
- I els que caduquen a l’any 2021?
- Quins de tots són els que trigaran més a caducar?

Segur que d’aquesta manera, ajudeu molt a casa, avisant a la vostra
família perquè utilitzin abans els aliments que estan a punt de
caducar i així no s'hauran de llençar a les escombraries.

Compres i diners
Aquests dies moltes persones només
sortim al carrer a comprar. Quan algú
de casa vagi a les botigues demana el
tiquet de compra i mira què valen els
productes i amb quins diners ho podem
pagar.
En un full pots fer els dibuixos dels
aliments, o escriu el nom, i dibuixa les
monedes que necessitem. Fes-li una foto i l’envies al correu de la
classe. Recorda quan vas a Joc simbòlic i compres a la botiga com ho
fas per pagar els productes.

Una capsa de maduixes val 3€, quines
monedes et caldran per pagar?

CIENTÍFIC
L’OU SALTARÍ
·QUÈ NECESSITEM?
-Un ou cru
-Un recipient amb tapa. Si és possible, millor que sigui transparent
per veure que està passant (podem fer servir un taper).
-Una ampolla de vinagre
-Colorant alimentari (si volem que l’ou tingui algun color, com la
imatge)
·COM HO FEM?
Primer pas:
Posem l’ou al recipient que hem escollit.
Segon pas:

Cobrim totalment l’ou amb el vinagre i afegim el colorant.
Remenem una mica, si és necessari per barrejar bé el vinagre i el
colorant, però amb molta cura.
Tercer pas:
Tapem molt bé el recipient per a que no surti res.
Quart pas:
Esperarem 2 dies i anem observant l’ou.
QUÈ HAURÀ PASSAT?
Us proposem que, com feiem a
classe a l’hora d’experiments, feu
un registre del que ha passat.
Anoteu:
·El material que heu fet servir
·Què creieu que passarà amb l’ou
en aquest experiment?
·Com ho heu fet?
·Què ha passat? I per què ha
passat?
Ah! no oblideu enviar les vostres fotos per mail!
Tenim moltes ganes de veure com us convertiu en científics i
científiques!

