PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DEL 25 DE MAIG AL 29 DE MAIG
ÀREA

DILLUNS
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NIVELL: P-4

DESENVOLUPAMENT

PSICOMOTRICITAT
JOC DE MANS
AL
RITME
DE
CANÇONS
TREBALLAREU LA PSICOMOTRICITAT.
PICANT DE MANS PODRÀS FER INFINITAT DE
RITMES DIFERENTS.
CONCENTRA’T EN COORDINAR LES MANS, JA
VEURÀS QUÈ DIVERTIT!
CantaJuego - Chocolate - YouTube
Capgrossos - Joc de mans amb la cançó "Jo
sé una cançó" - YouTube
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MESUREM
RELACIÓ ENTRE PES I QUANTITAT DE LÍQUID:
❏ Busca per casa ampolles de plàstic, cal que
totes siguin iguals.
❏ Omple les ampolles d’aigua. En cada
ampolla hi has de posar una quantitat
d’aigua diferent.
❏ Demana a un familiar que et tapi els ulls
amb un mocador i, amb els ulls tapats,
ordena les ampolles segons la quantitat
d’aigua que continguin: D
 e menys quantitat
a més quantitat.

RETOR
N AL
TUTOR

DIMARTS
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ANGLÈS
ANIMALS
-Escoltem i cantem: Walking in the jungle

https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-y
ZcJ-4&feature=youtu.be
- What’s your favourite animal? Dibuixa i pinta
l’animal que més t’agradi.
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AGAFEM TISORES I RETALLEM!
Practica amb les tisores i veuràs quines obres
d’art podràs fer. Pots retallar diferents papers:
revista, regal, folis de color...

DIMECRES
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PSICOMOTRICITAT
YOGA para niños - Las posturas de los
animales
https://www.youtube.com/watch?v=jMOZz7GH
aog&list=PLBal9AttAE0trW71zxDCcoo4mA0Si5B
_n&index=7

Tasca 6

TEXT DISCONTINU - EL RÈTOL

Retorn
d’aquest a
activitat
amb una
foto o
La idea és que, s’adoni que a partir de l’escriptura vídeo a la
ens comuniquem i, alhora, veu per casa rètols escrits
tutora.
per ell o ella, i això és significatiu.
A casa tenim diferents estances. Ens agradaria
poder penjar un rètol a la porta de cadascuna.
Què us sembla si agafem cartellets i escrivim el
nom de cada estança? Després el podem
decorar i penjar al lloc corresponent.

Com veieu no passa res si s’obliden d’alguna lletra.



DIJOUS
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CONTE
“La granota assedegada”
https://www.youtube.com/watch?v=HVFM
m_b4MrM
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MÚSICA
CANÇÓ “SÓC UN MICO”
Per aquesta setmana
us
proposo
una
cançó
molt
divertida que es diu “Sóc un
mico”. N’heu vist mai algun de
mico? Primer escolteu-la molt bé
un parell de vegades, amb orelles ben obertes
i sense cantar-la encara! Fixeu-vos bé en la
lletra i el que diu i també en els moviments
que fan els cantants! A la tercera vegada, ja la
podeu provar de cantar i ballar, imitant els
gestos, i els sons amb la veu! Vinga, som-hi!!!
I una pregunta: sabeu com es diu l’instrument
que toca el mico? A veure qui ho endevina!!!
https://www.youtube.com/watch?v=NJSDfeWP9
Wc
Aquí us deixo la lletra per aprendre-la i poder
cantar-la molt bé!
https://drive.google.com/file/d/1xCX2hwbMYif
aFxeKqlDo9C-2zPdbvEQV/view?usp=sharing

DIVENDRES
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EXPERIMENT
Una manera diferent inflar un globus.
Material:
ampolla
buida,
vinagre,
bicarbonat, embut i globus.
★ QUÈ
PASSA
QUAN
BARREGEM
BICARBONAT DE SODI AMB VINAGRE?
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Juguem a fer camins! Podeu fer servir

diferents materials: botons, pedretes, llenties,
retoladors ….

