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RECOMANACIONS PER SEGUIR AQUEST HORARI
●

Temps d’escola. En aquest apartat trobareu recomanacions que us anirem enviant setmanalment.

●
●
●
●
●
●
●

Organitzeu cada dia com a vosaltres us vagi millor
De les propostes diàries que us oferim, podeu triar una, dos o totes!
Evidentment podeu fer canvi de dia. Si avui et bé de gust fer matemàtiques...Perfecte!!
Si algun dia no realitzeu la recomanació...Cap Problema!
Quant de temps heu de dedicar? El que s'adapti a les característiques dels vostres fills i filles
Cal fer-ho exactament de la mateixa manera: Nooooo! Segur trobeu mil variacions i segur us surten noves
propostes.
Si us animeu...Ens podeu enviar les vostres fotografies o vídeos. Ens farà molta il·lusió veure-us

En el primer full trobareu la proposta d’activitats i a la graella posterior totes les indicacions pel que fa referència al q uè
heu de fer, com i els materials que necessiteu.

MOLTS ÀNIMS!!

RECOMANACIONS DIÀRIES PER LA SETMANA del 15 a1 19 de Juny

Ed. Infantil
DILLUNS 15
Temps
d’escola

1. ESCRIVIM
LLISTES

DIMARTS 16
2. JUGUEM AMB ELS
COLORS:
EXPERIMENT,
COL DE COLORS

DIMECRES 17
4. OBSERVEM

DIJOUS 18
5. CONTE: “ ELS
BONS AMICS”

DIVENDRES 19
7. FEM SLIME

8. ANGLÈS

3. BUSQUEM NOMBRES
6. DIBUIX
D'ACOMIADAMENT

Temps de
família
El teu
temps

Aquest és el temps per estar amb els nostres, aprofitem-ho. Decidiu activitats per fer en família: cuina, ballar , jugar a jocs de
taula, fer esport plegats, sortir a la finestra o al balcó a aplaudir...
És important que cada dia tots tinguem una estona per nosaltres mateixos, i els nens i nenes també. Pot ser un temps per
jugar sols, veure la tele, jugar amb alguna app, disfressar-se...

PROPOSTA
1. ESCRIVIM LLISTES

QUÈ NECESSITES
★ Paper, cartrons reciclats, paper de WC, el
que tingueu per casa
★ Llapis, retoladors o bolígraf.
★ Goma

COM ES FA
Escrivim llistes de tot allò que vulguem:
➔ Llista d’amics
➔ La família
➔ Jocs que m’agraden
➔ Menjar que m’agrada
➔ Les meves joguines
Segons el nivell en el que estem podem fer llistes
copiant paraules que trobem per casa, o amb
ajuda de l'adult per identificar tots el sons de la
paraula. També podem fer escriptura lliure i un
cop acabem una de les llistes, revisar-les amb
l’adult per identificar les lletres que se’ns han
escapat per escriure correctament la paraula.

2.

JUGUEM AMB ELS COLORS:EXPERIMENT, COL
DE COLORS

★ 4 gots d’aigua
★ Colorant alimentari
★ 4 Fulles de col.

★ Afegir una mica de colorant alimentari de
qualsevol color a un got ple d’aigua.
★ Introduïu la fulla de col dins dels got ( tal
com surt a l’ imatge)
★ Deixem actuar tota la nit fins al dia
següent, veuràs com ha canviat de color.
★ Podem fer combinacions de colors i
barreja i en quin color es transforma.

3. BUSQUEM NOMBRES

★ Passejar, córrer, anar en bici...però fixantnos en tots els nombres que veiem pel
carrer

★ Quan sortim a passejar o a fer esport, us
proposem fer un joc de buscar nombres pel carrer.
★ Identifiqueu els nombres que localitzeu
★ Podeu fer una fotografia i enviar-nos tot
el que heu trobat, us sorprendreu tots el nombres que
ens envolten pel carrer. Si són nombres més gran p.e:
72, localitzar el nombre 7 i el nombre 2.
★ Com a activitat complementària: Amb les
fotografies que heu anat realitzat, localitzeu
el nombre en un abecedari de nombres que
podeu trobar a internet.
ABECEDARI DE NOMBRES

4. OBSERVEM

★ Fruits secs: pipes, pistatxos i nous.

PASSOS A SEGUIR:

És una activitat de manipulació lliure, d’atenció i

★ 3 Safates o plats de plàstic.

1er pas: Classificar i etiquetatge de les safates o

observació de fruits secs de diferents tipus: pipes

★ Opcional: una �

bols. Podem fer servir pinces, un tros de paper o

de gira-sol, pistatxos i nous.

★ Llapis

qualsevol altre sistema que permeti posar el nom

★ Retoladors o plastidecors.

de les 3 categories: Pipes, Nous i Pistatxos.
2n pas: Pelar els fruits Secs i llavors ficar els
fruits i les closques en cadascuna de les safates.
3r pas: Dibuixar el fruit i la seva llavor. A més a
més podem escriure el nom del fruit.
➔ Per últim, fem un tast dels fruits

5. CONTE: “ ELS BONS AMICS”

PASSOS A SEGUIR:
★
★
★
★

Ordinador
Fulls en blanc o de colors
Llapis
Colors

➢ Visualitzar el conte: “ Els bons amics”
➢ A continuació podeu treballar la
comprensió del conte amb preguntes com:
★ Quins personatges apareixen en el conte?
★ Creus que està bé el que fa cada animal
portant-li menjar al seu amic?
★ Tu també haguessis fet el mateix?
★ T’ha agradat el conte? Per què?

➢ Després agafeu un full, escriviu el vostre
nom i feu un dibuix on sortiu vosaltres amb el
vostre o vostres amics i amigues jugant.
Primerament, el dibuixeu i després el pinteu per
dins.
➢ Per últim, agafeu un full i penseu què li
voleu dir al vostre o a la vostra millor amic o
amiga i ho escriviu amb lletres grans i decorades
(paraula o frase).
➢ Us deixo un model.

6. DIBUIX D'ACOMIADAMENT

★ un full

Podem fer un dibuix per acomiadar-nos dels

★ Colors

companys i companyes.: és totalment lliure, el

★ Llapis

podem fer de l’estiu, o dels amics de classe...i en
la mesura del possible estaria bé incloure alguna
paraula o frase senzilla per desitjar als altres un
bon estiu, o per posar què farem o què tenim
desig de fer. Us podeu fer una foto amb el
vostre dibuix i compartir-lo amb nosaltres.
Animeu-vos!.

7. FEM SLIME

Passos a seguir:
★ Cola blanca líquida
★ Solució salina per a lents de contacte

★ En un bol o recipient, afegim un pot petit
de cola blanca.

★ Bicarbonat de sodi
★ Oli bebés
★ Si li volem donar color: colorant
alimentari
★ Podem afegir purpurina ( opcional)
★ Bol
★ Tupper hermètic per guardar el slime un
cop fet

★ Afegim al bol on hi ha la cola, dos
cullerades de bicarbonat de sodi.
★ Si volem donar color al slime, afegim
unes gotes de colorant alimentari.
Segons la intensitat de color que volem
aconseguir, afegir més o menys colorant.

★ Agreguem unes gotes de solució salina (
no molta, sinó es queda dura).
★ Si volem amb purpurina, afegir-la la la
barreja
★ Afegim unes gotes de baby
oil, fa que no s'enganxi i a
més deixa bona olor.
Ja ho tindrem! A gaudir del slime!
Activitat complementària: Podem fer una
recepta per compartir amb amics i familiars, fem
una llista amb tot el que necessitem per crear el
slime. Podem fer de diferents colors i amb
diferents purpurines.
Enllaços amb vídeos explicatius de com fer-ho:
VÍDEO 1
VÍDEO 2
VÍDEO 3

8. ANGLÈS

★ ordinador, tablet
Per finalitzar el curs que millor que podem ballar!!us
convido a que us ho passeu súper bé!!
Enjoy it and have a very good summer!!

★ Connexió internet

SONG CHICKEN-DANCE

