PLANIFICACIÓ SETMANAL DE TASQUES
SETMANA DE L’ 1 DE juny AL 5 DE juny
ÀREA

DILLUNS
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NIVELL: P-5


DESENVOLUPAMENT

RETORN
AL
TUTOR

PSICOMOTRICITAT
LA GALLINETA CEGA
❏ ES DELIMITA UNA ZONA DE
LA QUAL ELS PARTICIPANTS
NO PODRAN SORTIR.
❏ PER SORTEIG ES DECIDEIX QUI SERÀ LA
"GALLINETA CEGA".
❏ SE LI TAPA ELS ULLS, DE MANERA QUE NO
PUGUI VEURE ABSOLUTAMENT RES.
❏ SE'L SITUA ENMIG D'UNA ROTLLANA FORMADA
PER LA RESTA DE PARTICIPANTS.
❏ S’ESTABLEIX EL SEGÜENT DIÀLEG:
- "GALLINETA CEGA. QUÈ SE T'HA PERDUT? "
- "UNA AGULLA I UN DIDAL".
- "DÓNA 3 VOLTETES I EL TROBARÀS". (SE LI
DONA 3 VOLTES SOBRE ELL/A MATEIX PER
DESORIENTAR-LI).
❏ LA “GALLINETA CEGA” HA DE TROBAR UN DELS
PARTICIPANTS DE LA ROTLLANA I, PEL TACTE, HA
D'ENDEVINAR QUI ÉS.
NORMES:
❖ ES POT TOCAR LA GALLINETA CEGA, PERÒ NO
SE LI POT DONAR COPS.
❖ EL PARTICIPANT RECONEGUT HA DE FER DE
GALLINETA CEGA.
VARIANT: AGAFAR OBJECTES
DESCOBRIR QUE ÉS.

I

PEL

TACTE
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GEOMETRIA
Avui treballarem les formes geomètriques amb
volum, us recordeu de L’ESFERA, EL CUB, EL
PRISMA I LA PIRÀMIDE? , segur que si, però PER
por si de cas, farem una mica de memòria. Si us RETORNAR
fixeu una mica, veureu que tens un munt de coses
a casa amb aquestes formes. Jo he fet aquesta A LA TUTORA
classificació, a veure si us agrada.

https://drive.google.com/file/d/1wPWpfDrzhRDaZix
8DrFlWshcQyp0l_ML/view?usp=sharing

I per acabar de fer memòria podeu fer una
activitat, molt xula que van treballar a l’escola, us
recordeu?

Per això només necessiteu una mica de plastilina
i uns escuradents. Esteu preparat?
Mireu el nostre vídeo.
https://drive.google.com/file/d/1JUk1vOBwCDy3q2
qvTsdktJZ4L16dDEM2/view?usp=sharing
DIMARTS
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ANGLÈS
Aquesta setmana us proposo treballar: PARTS
OF THE BODY.
A continuació teniu tres cançons per escoltar,
cantar i ballar:
-

Five senses song
https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyI
GqliE

-

-

Around the circle
https://www.youtube.com/watch?v=NMq
VRgle5po
Head, shoulders, knees and toes
https://www.youtube.com/watch?v=Ruqv
GiZi0qg
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PLÀSTICA ( TEXTURES)
Fes d’artista! Agafa ceres, plastidecors o llapis
i pinta sobre diverses superfícies. Veuràs com
surtem diferents formes….

PSICOMOTRICITAT
DIMECRES
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FEM UNA MICA DE ZUMBA!!!
https://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I
Taylor Swift - "Shake it off" Zumba Kids
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LECTO
Avui jugarem amb les paraules que més ens
agraden i per això hem fet una maleta ben bonica
per guardar aquestes frases i paraules tan
importants. Us agrada?

L’hem fet amb un tros de cartolina, però també es po
fer enganxant dos folis, lo important és la decoració
el que posarem dintre.
Mira en revistes, diaris ...paraules boniques
retalla-les i posa-les dintre de la teva carpeta. Tamb
pots estar atent del que diu la gent, i quan sentis
alguna paraula o alguna frase que t’agradi, escriu-la
a un paper i posa-la a dintre ,també. Mireu les
nostres…

I pels petits lectors os envio aquesta activitat:
https://drive.google.com/file/d/1D5zt0OeXpvtSWf
pfY6egi7razbB4Z7uD/view?usp=sharing

DIJOUS
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CONTE:
OH OH LA PILOTA!
https://youtu.be/iGKp0TNhNXk

I vosaltres què faríeu per despenjar la
pilota de l’arbre? Pensa diferents
maneres i reflexiona si la solució que troba
la nena per tu és la millor o no.
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MÚSICA
El carnaval dels animals

Aquesta setmana us proposo una audició
en la qual recordarem les diferents
músiques de “ El carnaval dels animals”, de
Camille Saint-Saëns, que tant vam escoltar
i ballar a classe! Us enrecordeu de quins
animals hi sortien? Quan torneu a
escoltar-les i a recordar-les podeu, com
fèiem a classe, tancar els ulls i deixar volar
la imaginació, o bé, podeu ballar-les tot
escoltant i seguint molt bé el ritme de la
música i mirant d’imitar l’animal que toca
en cada moment.
També podreu aprofitar per intentar
endevinar i veure els instruments de
l’orquestra que sonen en cadascuna de
les peces musicals.
Com que el vídeo és una mica llarg, us
recomano veure´l per parts i a estones.
Vinga, preparats? Doncs, som-hi!
https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu
3sLyM

DIVENDRES
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PROPOSTA SIEI -TEXTURESTocar, reconèixer, identificar i classificar.

https://youtu.be/bXrs-wJ3Wh8
Oi que és bonic el que ha fet la Marina?
… i a més a més relaxa molt!
És semblant al que vam fer a tallers a l’escola,
amb la farina. Ho recordeu? Vam fer servir un
embut per introduir la farina dins del globus.
Podeu fer el mateix amb l'arròs i els llegums.
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BUFEM!
Acabem la setmana bufant ben fort, però
abans haurem de fer un cuc de paper.

https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3
qt0

