cicle incial 1r- 2n
ACTIVITATS SETMANA DEL 23 DE MARÇAL 1 D’ABRIL
ACTIVITAT CREATIVA
★ Descobreix el món de la papiroflexia. En aquesta web podràs fer varis
elements.
T'inventes tu un?
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/papiroflexia-origami
★ Aprenem a fer pulseres de nus escorredor. Així podrem fer la nostra
d’Spiribol. Animeu-vos (2n)
https://www.youtube.com/watch?v=kXfWSCcUR5g

ACTIVITAT MUSICAL
★ Recorda la dansa malinké del grup "Inuwaly mi fany". La pots ballar en
família.
https://youtu.be/bi1lxqc7KcE
★ Recordes la cançó "Et diré un secret…"? https://youtu.be/bEg_BGk5Q7s
★ Ara torna a ser Primavera (castellà, Pim Pau) https://youtu.be/FFyctNoMmJY
★ Continuar amb “La Flauta Màgica”. Després de fer les la lectura del llibre (es
va fer a classe) fer les activitats i audicions proposades a la guia didàctica
per a cicle inicial
https://www.google.com/search?q=guia+didactica+la+flauta+m%C3%A0givca
&rlz=1C5CHFA_enES751ES790&oq=guia+didactica+la+flauta+m%C3%A0givca&
aqs=chrome..69i57j33.8403j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
★ Activitats d’aprofundiment:
http://www.xtec.cat/trobada/musica/index.htm

★ Balla la coreografia de “M’agrada l’esport”
https://www.youtube.com/watch?v=S1i06LYZas0

ACTIVITAT PLÀSTICA

★ Ha arribat la PRIMAVERA! I aquest cop ens ha tocat veure-ho “des de la
finestra”. Mira el conte i després fes el teu quadre de primavera.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/contes-creats-al-taller/f
itxa/125300/

LECTURA I ESCRIPTURA
★ Busca per casa una llibreta, si no en tens, amb un grapat de fulls la pots fer!
Ja la tens?
Doncs serà el teu “diari de del confinament”, cada dia pots explicar què fas,
enganxar-hi fotos o fer dibuixos. Quan tornem a l’escola, ens la pots
ensenyar!

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
★ La Champions de les sumes: fer sumes amb els dits. Cada persona treu una
mà amb un número de dits i han de fer la suma el més ràpid possible. També
es pot fer amb dues mans per augmentar la dificultat.

★ Baixa’t la App “El rei de les matemàtiques” i practica la teva habilitat amb les
sumes, l’observació, aniràs omplint nivells i conseguint estrelles. Tot un repte.

ACTIVITATS EN FAMÍLIA
★ Aquests dies cal ajudar a fer les tasques de casa (fer el llit, rentar plats,
estendre la roba, escombrar, netejar…).
★ Mireu la pàgina web de l’Infok on altres nens i nenes expliquen què estan
fent aquests dies. Si us animeu, també podeu fer el vostre video i enviar-lo.
https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/

★ Balla la música que t’agradi imitant coreografies o no.
https://www.justdancenow.com

Equip de mestres

