cicle infantil p3-p4-p5
ACTIVITATS SETMANA DEL 27 d’abril al 3 de maig
Abans de res us volem dir que estem molt contentes de rebre tantes i
tantes feines que esteu fent a casa amb la família. Us volem felicitar a
totes ia tots i enviar-vos una abraçada i un petó ben fort. Us animem
a continuar en contacte via mail.
ESCRIPTURA
★ Us animeu a fer de cuiners i cuineres!!
Elaboreu una recepta de cuina, la que més us agradi, entre tota
la família. Després podeu enviar-nos la recepta escrita, amb
dibuixos o un video elaborant-la.
http://cpsanroquemdh-edinfantil.blogspot.com/2014/10/taller-de-cocin
ala-casita-de-chocolate.html
http://www.wonkis.com.ar/arco-iris-de-alimentos-saludables/
http://encuentrarecursosparainfantil.blogspot.com/p/recetas_3.html
https://www.youtube.com/watch?v=podD3IBlM2Q
https://www.youtube.com/watch?v=VVgfO5yflNc
CONTE
★ Contes
escanejats:
https://get.google.com/albumarchive/110258442099006389783
Tria un conte i llegiu-lo junts a casa.
Una vegada que has llegit el conte pots: inventar diferents finals, una
història amb els mateixos personatges,representar-lo amb els
familiars, fer un dibuix, parlar del conte tots junts... i fins i tot trobar
noves paraules.

NÚMEROS
Aquesta setmana volem jugar amb els números. Us animeu?

La Isabel us proposa crear un joc ben divertit per comptar des del
número 1 fins el número que més us agradi.
Heu de clicar el següent enllaç:
proposta del joc matemàtic
Un repte podria ser fer passar la pilota per ordre de l’1 al 10. Ho
aconseguirà algun de vosaltres? Us podeu gravar jugant aviam si ho
aconseguiu.
I……. aviam qui contestarà a la pregunta que us fa la Isabel al vídeo:
Perquè la pilota no passa pel cilindre? Com es pot solucionar?
Vinga, pots dir el que penses, comprovar-ho i veure si és cert o no.
Ja ens diràs com ha anat.

MÚSICA I DANSA
★ Podeu gravar si canteu, balleu o feu alguna activitat musical per
compartir amb qui vulgueu. Podeu veure videos del Just Dance:
https://www.youtube.com/watch?v=qjkCOMRZp14&list=PLThwJ0UQ
--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er
★ Cançó de ioga per nens i nenes amb postures més guiades.
https://www.youtube.com/watch?v=bm8zB6az3Gw
https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5rM0ou0
https://www.youtube.com/watch?v=7fHpf4A9P1I

ACTIVITATS EN FAMÍLIA:

★ Memory amb fotos de la familia, amics, cares d’emocions…(posar les targetes cara avall i buscar
la parella)

