PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 4 DE MAIG AL 8 DE MAIG
ÀREA

DILLUNS

Tasca 1

NIVELL: P-4

DESENVOLUPAMENT

RETORN
AL TUTOR

PSICOMOTRICITAT
Amb dues garrafes d’aigua
crear unes cistelles divertides.

podeu

S’han de preparar boles de paper de
diari, d’alumini…
S’ha de encistellar tantes boles com
pugueu, guanya qui encistelli més.
Començar a prop i anar augmentant la
distància.
Variant: Posar un distintiu de color a la
garrafa i només encistellar boles i
coses del color assignat..

variant
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FIGURES GEOMÈTRIQUES (Proposta
AXIOMA)
1. Agafa diferent material que trobis
per casa, com: retoladors, llapis,
bastonets, escuradents, etc.
2. Construeix tants quadrats com
puguis. Quants costats té?
3. Prova a fer altres figures:
triangles, rectangles,
cercles…Mira quants costats
tenen i si són iguals?
4. Has pogut construir totes les
figures? Quina no?
5. Digues de quina figura has pogut
fer més construccions i de quina
n’has pogut fer menys i
compta-les.

DIMARTS
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ANGLÈS
- Cançó: What’s your favourite colour?
La recordem i l’ escoltem:
https://www.youtube.com/watch?v=zxIp
A5nF_LY
-Dibuixem:

What’s

your

favourite

colour? (Quin és el teu color preferit?)

En un full de paper, pinta una rodona
indicant el teu color preferit i recorda*
com es diu en anglès. Després dibuixa
5 coses (objectes, fruites...) d’aquest
color i pinta-les.
*Colors que apareixen a la cançó, per
ajudar-vos a recordar com es diu el
vostre color preferit en anglès: BLUE –
RED – GREEN – YELLOW – ORANGE PURPLE
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PLÀSTICA
Fem traç lliure amb retoladors: agafeu
un roll de cartró de paper higiènic i al
voltant lligueu retoladors amb una
goma o cordill. Damunt d’un paper, ja
podeu provar què passa!

DIMECRES

Tasca 5

ESCRIVIM !
Agafeu una safata i poseu a dins: sorra,
sal, farina, arròs…
Si voleu li podeu posar color.

https://www.youtube.com/watch?v=Rfltr
U9XHsc&feature=youtu.be
Quan la tingueu preparada podeu
escriure: lletres, el vostre nom, noms de
companys, paraules curtes ( pa, mà, sol,
nas…) etc...
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PSICOMOTRICITAT
Fem una mica de IOGA! DIGUEM BON
DIA AL SOL!
YOGA para niños - EL SALUDO AL SOL

Retorn
d’aquesta
activitat
amb una
foto o vídeo
a la tutora.

DIJOUS
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EXPRESSIÓ ORAL/CONTE
TOT EL QUE SÉ QUAN M’ENFADO
Esperem que us agradi!
https://youtu.be/3AQLSNSi06Y

Conversem: Quines coses et fan
enfadar? Com ho sol·luciones?
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MÚSICA
Endevinem instruments musicals?
Tot
seguit
sonaran
instruments
musicals, haurem d’estar en silenci i
amb les orelles ben obertes per tal
d’endevinar quin instrument sona cada
vegada, som-hi! Després pots fer-ne un
dibuix del que més t’agradi!
https://www.youtube.com/watch?v=N2N
ZwIgFyww

Música i moviment!
Escolta molt bé aquesta música tan
bonica i prova de seguir-la amb els
moviments dels teus braços i del cos,
com veureu en el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=XY6i
JrSp43I

DIVENDRES
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EXPERIMENT
Arc de Sant Martí

T’animes a fer aquest Arc de Sant
Martí??? Només necessites 2 gots,
aigua, paper de cuina i uns retoladors.
Ara ja pots començar, pinta les puntes
del paper del mateix color als dos
costats i introdueix-les a dins l’aigua
com a la imatge.
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PROPOSTA SIEI - Psicomotricitat fina Enganxem pinces d’estendre roba en una
capsa. Vols veure-ho?

Clica l’enllaç Pinces

