
PROPOSTES D’ACTIVITATS PER P3

Hola músics i pintors!!!! Us trobem molt a faltar i tenim moltes ganes de tornar a veure-us però 

mentres això no és possible ens agradaria molt que aprofiteu i recordeu tot allò que fem a l´escola.

Aquí teniu algunes idees.

FEINETES Escriure el meu nom, el dels amics i amigues i els de la família.
Repassar lletres i paraules amb lletra de pal (MAJÚSCULA)
Repassar i escriure els números (1,2,3 i si voleu i us ajuden les grafies d´altres 
números.
Noció quantitat fins el 3 (agafar tres forquilles, ficar 3 objectes en un pot...)
Fer grafismes diversos: línies horitzontals, verticals, corbes, diagonals … fer una 
composició.
Dibuixar cercles i triangles
Mirar i escoltar contes
Fer dibuixos: Dibuixar-nos ben guapos i guapes
Web activitats: http://www.edu365.cat/infantil/index.html

MANUALITATS Pintar amb aquareles, pintura, ceres, retoladors.
Pintar dibuixos per dins
Jugar amb plastelina (fer números, lletres, formes geomètriques)
Fer collage amb materials (papers, gomets, pompoms..)
Enfilar: fer collarets amb macarrons
Motricitat fina: https://www.youtube.com/watch?v=9oHq-joy22w

MÚSICA Algunes cançons que ens agraden molt:
Bon dia: https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-xJUlwM
Cargol: https://www.youtube.com/watch?v=Qtpr5oclZiE&t=125s
Cuiner: https://www.youtube.com/watch?v=SfS1-_EQ9LY
La rateta: https://www.youtube.com/results?search_query=la+rateta+presumida+can
%C3%A7o
Vocals: https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU
Hivern: https://www.youtube.com/watch?v=-qPVUE6l88A
Mosca: https://www.youtube.com/watch?v=iuWlLDMN8dQ
Massatge: https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms
Pot Petit: Lleó vergonyós, cuc poruc, 

CONTES El patufet: https://www.youtube.com/watch?v=6LRyJyaH_Xs
Triangle: https://www.slideshare.net/rmescan/el-senyor-triangle
Web de contes: https://www.ccma.cat/tv3/super3/una-ma-de-contes/
Elmer: https://www.youtube.com/watch?v=esZf_VTfRIw

JOCS AMB 
MOVIMENT

Joc de les cadires amb música
Joc de les estàtues: ballem i quan es para la música, ESTÀTUES!
Joc ràpid/lent: https://www.youtube.com/watch?v=4ZMdIGMSdVw
Joc moviment: https://www.youtube.com/watch?v=wWSrSX7RYN8

ALTRES Jugar molt amb les joguines i després recollir-les
Vestir-nos i desvestir-nos sols.
Ajudar amb les tasques de casa.
Cuinar: fer galetes, un pastís, una pizza..
Fer puzzles, jugar a jocs de taula. 
Ballar, disfressar-nos, pintar-nos la cara

Recordeu… !!!!! Fer sempre les feines molt boniques… que us agradin… i quan ens 

tornem a veure ens les porteu que les volem veure totes. 

Esperem que tot això passi molt ràpid i que molt aviat ens tornem a veure!!! 

Un petonet molt gran pintors, músics i famílies!!!!!! Glòria, Tere i Silvia
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