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

DILLUNS

ÀREA

DESENVOLUPAMENT

Tasca 1

PSICO

NIVELL: P-5

Amb dues garrafes d’aigua podeu crear unes
canastes divertides. Els petits poden començar
de molt aprop i a mesura que van aconseguint
entrar la pilota dintre, es pot complicar
allunyant-se més.

Si no teniu una garrafa , podeu fer servir una
capsa.
Tasca 2

EXPRESSIÓ ORAL/CONTE
Ara que portem tants dies a casa, segur que
alguns de vosaltres us heu enfadat en algun
moment. Per això el Jaume Copons ens llegeix el
seu conte “ Tot el que sé quan m’enfado”. Esperem
que us agradi!
https://youtu.be/3AQLSNSi06Y

RETORN
AL
TUTOR

Ara podeu reflexionar i fer una llista de cosas
que us fan enfadar a vosaltres. I ara que heu
pensat coses que us fan enfadar, també podeu
pensar coses que us ajudin a desenfadar-nos i
tornar a estar contents.

DIMARTS

Tasca 3

PLÀSTICA
Avui us proposem dibuixar d’una manera una mica
diferent. Agafeu un rotllo de cartró de paper de
water, coloque al voltant retoladors de diferents
color i els lligueu amb celo o una goma. Proveu a
veure que passa. Primer simplement podeu moure
els retoladurs pel full i després podeu fer dibuixos i
fins i tot escriure paraules. Esperem que gaudiu
molt

Tasca 4

ANGLÈS
Després d’haver mirat i escoltat la setmana
anterior el conte The very hungry
caterpillar, us proposo gaudir d’ aquesta
cançó, T
 he very hungry caterpillar song:
https://www.youtube.com/watch?v=_tUBBh4
QzTU
Seguidament, elaboreu la vostra oruga
com a titella de dits (caterpillar). Clicant en
aquest enllaç teniu més informació: THE

VERY
HUNGRY
PUPPET

CATERPILLAR

FINGER

Tingueu molta cura del “caterpillar” durant
la setmana, que la propera setmana el
tornarem a necessitar!

DIMECRES

Tasca 5

LECTURA COMPRENSIVA
Es parteix d’aquest tauler rodó en el que
posat paraules i frases senzilles .

hem

El nen/a ha de llegir una per una totes les
paraules i anar a buscar a casa els objectes que
estan escrits a la rodona . Desprès, i per fer un
seguiment, agafem la rodona blanca i pintem o
encerclem els objectes que hem trobat.Si encara
ens costa una mica la lectura, ens podem
acompanyar de la segona rodona a l’hora de llegir .
Si no podem imprimir , tranquils es pot mirar de la
pantalla o si és necessari fer una llista o dibuix
dels objectes.

Retorn
d’aquesta
activitat
amb una
foto (
objectes
que heu
trobat) a
la tutora.

.

Quan ja el tinguis tot , i si encara tenim una mica
més de ganes de treballar, , podem amagar la
primera rodona negra
i intentar escriure les
paraules amb l’ajuda de la rodona blanca.
Què et sembla ? i no us preocupeu si us deixeu
lletres, l’important és que estigueu concentrats ,
segur que poc a poc anireu agafant més pràctica.

Tasca 6

PSICOMOTRICITAT
Fem una mica de IOGA! DIGUEM BON DIA
AL SOL!
https://www.youtube.com/watch?v=iKfYvEN
Ti40&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0S
i5B_n&index=2
YOGA para niños - EL SALUDO AL SOL

DIJOUS

Tasca 7

MATEMÀTIQUES
Us enrecordeu de les figures geomètriques planes,
les que no tenen volum? Anem a comprovar-ho.
En primer lloc tenim una figura que té els 4 costats,
i tots són iguals. Quina és?? Sí, el QUADRAT.
Després tenim una altra figura que té 3 costats.
Quina és?? Síii, el TRIANGLE. També tenim una
figura que esta formada per una línia que comença
i acaba al mateix lloc. Què és? Síii, la RODONA. I
finalment tenim una figura que també té 4 costats,
però en aquesta ocasió no tots els costats són
iguals, hi ha dos més grans i dos més petits. Quina
és? Sí, el RECTANGLE. I ara que ja hem fet
memòria de les figures planes que hem treballat
volem animar-vos a fer la següent activitat.
Necessitarem: (fulls de colors, si no teniu podeu
utilitzar papers de revistes o fulls en blanc i
pintar-los, fulls en blanc. llapis, tisores, pegament,
retoladors).

1r marquem les formes que vulguem en els fulls de
colors amb llapis o retolador i després les retallem.

Opció amb papers de revistes

Opció pintant les figures amb retoladors sobre fulls
en blanc

Després podem comptar quants figures hi ha de
cada
i
escriure-lo
en
un
paper

Finalment enganxem les figures fent la nostra
composició.

També podeu comptar quantes figures de cada
heu utilitzat finalment a la vostra obra.

Tasca 8

MÚSICA
Fem una audició!
Antonio Vivaldi, va ser un violinista i
compositor italià que va viure fa molts anys
i que va compondre una obra musical
titulada “Les quatre estacions”, amb una
part dedicada a cada estació de l’any. Avui
n’escoltarem la Primavera, una peça molt
bonica i alegre, com ho és aquesta estació!
Recordeu que per escoltar la música cal
estar en silenci, tranquils, relaxats i amb les
orelles ben obertes per no perdre’ns res...i
que la música no se´ns escapi!!! Mentre
l’escolteu us podeu imaginar moltes coses
boniques
i
també
podeu
provar
d’endevinar alguns dels instruments que hi
sonen! Preparats?
https://www.youtube.com/watch?v=mFWQgxX
M_b8&list=RDffldeFvGDcM&index=25
Heu
reconegut
alguns
instruments?
Quins? Podeu comprovar si heu endevinat
els instruments que hi sonen mirant aquest
vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=e3nSvIiBNFo

Després podeu fer un dibuix de la
primavera mentre torneu a escoltar la
música!
DIVENDRE
S
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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, i…. màgia!
Tasca 10

PROPOSTA SIEI - Psicomotricitat fina Enganxem pinces d’estendre roba en una capsa.
Vols veure-ho?

Clica l’enllaç Pinces

