
SETMANA DEL 11 AL 15 DE MAIG                       P3 ELS PEIXOS 

 

 

DILLUNS 11 
 

DIMARTS 12 
 

DIMECRES 13 
 

DIJOUS 14 
 

DIVENDRES 15 
 
- EL MAR 

Mireu aquest vídeo del  fons del 
mar 
https://www.youtube.com/watch
?v=4ifH5TZoljg&t=3s 
 
Podeu fer preguntes de 
comprensió als nens/es de com 
és l’aigua del mar, que hi ha en 
el fons del mar, com son…? 
 
Ara podeu veure els Bits dels 
animals del mar 
https://www.youtube.com/watch
?v=xrOKrfkTgMo 
 
 

- EXPERIMENTEM  
Com és l’aigua del mar? 
Necessitarem: 

• 3 gots amb aigua 

• Una mica de sal, una 
mica  de sucre i una 
mica de suc de 
llimona. 

Posem la sal en un got, el sucre 
en un altre i la llimona en l’altre. 
Han de tastar els 3 i dir quin 
s’assembla  a l’aigua del mar. 
Ho podem fer més divertit si 
tapeu els ulls als infants.  
 

 
- CONTE: Lota la catxalota 

https://www.youtube.com/watch
?v=NNNBb3IR1VI 
 
Fem preguntes de comprensió: 
Qui era la Lota? 
Què li preocupava? 
Qui era el seu amic i què van 
decidir? 
Què van descobrir i què van fer 
tots junts? 
 
 
- FEM FIGURETES DEL 

MAR AMB PASTA DE 
SAL 

 
Necessitarem; 
3 gots de farina 
1’5  got de sal  
Un got d’aigua aprox. 
Es barregen els ingredients, 
poseu l’aigua a poc a poc i feu 
la massa. Quan no s’enganxi a 
les mans ja es pot fer servir  i  
 a gaudir i desenvolupar la 
creativitat. 
Quan acabin de fer les figuretes 
s’ha de deixar assecar uns dies 
i després es pot pintar si volen. 

 
- VIDEO 

Fer un petit vídeo  explicant 
coses del mar , dels animals 
marins  i que podem fer per 

cuidar-lo.   
 
 

- MÚSICA 
Segueix a l’estrella de mar 
mentre sona L’aquàrium de 
Camille Saint-Saëns.  
Al seu camí trobaràs: triangles, 
bastonets, cascavells i ones del 
mar.       
     

 

  SILENCI  
  Cada vegada que l’estrella es 
mou a sobre d’un instrument: 
pica de mans,  

pica a les cuixes, mou els 
braços...Però quan trobis un 
silenci no facis res 
    https://www.youtube.com/wat
ch?v=ysrGMQPFXt4 

     

- RELIGIÓ  
Mira aquest vídeo de NOÈ i 
després agafa un recipient fica 
algun animal/s de joguina que 
tinguis a casa. Ara toca posar-lo 
a la banyera i simular amb la 
dutxa un diluvi.  Si no tens 
banyera pots fer-lo amb una 
esponja al rentamans o a la 
pica de la cuina. El mar s’omple 
amb el diluvi en temps de NOÈ.  

https://www.youtube.com/watch
?v=BmCr9zc-mjQ 

 

-ENSENYAMENTS          
ALTERNATIUS 

Conte Peix Irisat 
Mirar el conte i fer un dibuix del 

conte.  
Que expliquin  que li passa al 
peix irisat, que volen tenir els 
altres peixos, i que fa al final 
amb les seves escates. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=MkByBuaGpI4 
 
-CANÇONS DELS ANIMALS 
DEL MAR 
Cantar i ballar les cançons del 
full annexa. 
 

 
-LES TRES BESSONES I LA 
SIRENETA 
https://www.youtube.com/watch

?v=27LrLyZwGaU 
 
 
 
 

BREAKOUT 
“LA SIRENETA” 

 
Realitza aquest petit breakout 
relacionat amb la pel.licula “La 
Sireneta” 
 
Totes les activitats es poden fer 
amb un ordinador / tablet 
 
Llegiu les observacions que 
trobareu al final del breakout si 
jugueu amb un mòbil.  
 
 
*No cal imprimir l’activitat  2, la 
podeu fer amb el dit. 

 
 
 
 

   BON CAP DE SETMANA!! 
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AQUEST SÓN ELS LINKS D’ALGUNES CANÇONS DELS ANIMALS DEL MAR PERQUÈ LES ESCOLTIN I LES BALLIN “ELS PEIXETS” DE LA CLASSE. 

https://www.youtube.com/watch?v=DOWkexpFdvU&list=LL7R7EBDTNz7Mi0XG_1rGz9g 

https://www.youtube.com/watch?v=G9eBzSIzRks 

https://www.youtube.com/watch?v=LuBazPPA2Zo 

https://www.youtube.com/watch?v=9fJYdWxeCvc 
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