ACTIVITATS SANT JORDI
!!
EXPLICACIÓ DE LES ACTIVITATS A REALITZAR
1. CREACIÓ D’UN POEMA: En la següent activitat us demanem que continueu 4 o 6
línies del poema que us proposem a continuació. Recorda que ha d’estar relacionat
amb el dia de Sant Jordi i han de rimar les paraules per tant han d’acabar amb
paraules similars. Quan acabeu us l’heu d’aprendre i recitar-lo davant de la vostra
família.

POEMA DE SANT JORDI
Ja arriba la diada,
amb llibres a cada parada
i una rosa vermella
per a la princesa estimada.
continua
………………………
………………………
…………………………
………………………..
2. Concurs de dibuixos: Hauras de realitzar un dibuix d’un drac, una princesa,
una rosa i el de Sant Jordi, tots al tamany que tu vulguis. Quan acabis, la teva
família i tu, haureu de votar el dibuix que més us agradi i el més votat l'hauràs
de penjar al teu balcó o a la porta d’entrada de casa teva.
3. El joc de les paraules és un joc per a tots/es els de casa vostra per passar una
tarda divertida.
Fes una graella com aquesta:
LLETRA

NOM O
TIPUS
D’ANIMAL

NOM DE
PERSONA

MARCA DE
COTXE

COLORS

CIUTAT

PUNTS

BOU(+10P)

BEL(+10P)

BMW(+10P)

BLAU(+10P)

BARCELONA(+
10P)

50
PUNTS

A
B

C
D

E
F

Començarem mirant l’exemple que tenim a la graella. A la senyal de “JA” tots
els participants heu d’emplenar tota la fila de caselles que correspon a la
mateixa lletra. Deixem passar un minut o menys, el temps que vulgueu i
després posem el punts que hem aconseguit per cada lletra. Cada paraula ben
escrita val 10 punts. Quan acabeu compteu els punts que teniu.
A veure quants punts aconseguiu, espero que molts!!!

4. Ara et proposem que pensis una activitat o un joc que t’agradi i puguis fer a
casa amb la teva família. Pensa que la pots fer de forma oral o escrita.

QUAN ACABIS ENS AGRADARIA MOLT REBRE UNA FOTO DEL
CARTELL QUE HAS FET, EL DIBUIX QUE HAS FET I MÉS VOTAT A
CASA TEVA I QUE ENS EXPLIQUIS L’ÚLTIMA ACTIVITAT QUE
T’HAS INVENTAT ENVIANT-NOS UN EMAIL AL CORREU
ELECTRÒNIC QUE CONEIXEU!

rodoredaesqueda@esc-mercerodoreda.cat
FELIÇ SANT JORDI I MOLTA FORÇA A TOTES!!!!!

8457

A continuació……...farem una mica de MATEMÀTIQUES
!!!
Com que estem treballant la geometria ara farem una activitat molt
entretinguda i divertida, si cal amb l’ajuda de la família.

Heu de construir aquestes figures geomètriques:

´`
Construirem figura per figura, quan ja tinguem una feta farem l’altra.

1. Dibuixar les parts que formen la figura en cartulina o paper normal (com
surt a la part d’abaix de la imatge).
2. Doblegar les diferents parts creant la figura que surt a dalt de la imatge.
3. Pintar del color que vulgueu les figures.

Quan les tingueu fetes, les podeu enviar fent una foto al correu per veure com
us han sortit les figures geomètriques!!!

A veure si podeu resoldre aquest enigma...! Vinga!!!

Aula d’Acollida

MAI LLEGIR HAVIA ESTAT TAN DIVERTIT!
LA PRIMAVERA
Hola nois i noies!
Us proposem una selecció d'activitats per a fer després de la lectura
d'un conte. Segur que us agraden molt!!!

Un conte deprimavera - La papallona
Vet aquí que una vegada hi havia una papallona molt bonica i
rebonica, tota plena de colors, que vivia en un prat de flors.

Un dia la papallona estava dormint.
Va sentir uns sorolls que la van despertar i va dir:
- Aaaaahhh! Oh quin soroll! Quin soroll més fort! Què està passant?
I, volant i volant, cap als ocells se'n va anar:
- Bon dia, ocells!
- Bon dia, papallona!
- Per què esteu tan esverats?
- Que no ho saps? És la primavera que ja ha arribat!
- La primavera? I això, què és?
- És el cel més blau.
- El cel més blau? No ho entenc!
- Ves i pregunta-ho a les formigues i elles t'ho explicaran.
I, volant i volant, cap a les formigues se'n va anar:
- Bon dia, formigues!
- Bon dia, papallona!
- Per què esteu tan esverades?
- Que no ho saps? És la primavera que ja ha arribat!
- La primavera? I això, què és?
- És sortir fora de casa.
- Sortir fora de casa? No ho entenc!
- Ves i pregunta-ho a la marieta i ella t'ho explicarà.
I, volant i volant, cap a la marieta se'n va anar:
- Bon dia, marieta!
- Bon dia, papallona!
- Per què estàs tan esverada?
- Que no ho saps? És la primavera que ja ha arribat!
- La primavera? I això, què és?
- És estar tots més contents.
- Estar tots més contents? No ho entenc!
- Ves i pregunta-ho al cargol i ell t'ho explicarà.
I, volant i volant, cap al cargol se'n va anar:

- Bon dia, cargol!
- Bon dia, papallona!
- Per què estàs tan esverat?
- Que no ho saps? És la primavera que ja ha arribat!
- La primavera? I això, què és?
- És anar a passeig.
- Anar a passeig? No ho entenc!
- Ves i pregunta-ho als cucs i ells t'ho explicaran.
I, volant i volant, cap als cucs se'n va anar:
- Bon dia, cucs!
- Bon dia, papallona!
- Per què esteu tan esverats?
- Que no ho saps? És la primavera que ja ha arribat!
- La primavera? I això, què és?
- És el terra més calent.
- El terra més calent? No ho entenc!
- Ves i pregunta-ho a les flors i elles t'ho explicaran.
I, volant i volant, cap a les flors se'n va anar:
- Bon dia, flors!
- Bon dia, papallona!
- Per què esteu tan esverades?
- Que no ho saps? És la primavera que ja ha arribat!
- La primavera? I això, què és?
- És el sol que escalfa més.
- El sol que escalfa més? No ho entenc!
- Ves i pregunta-ho a l'abella i ella t'ho explicarà.
I, volant i volant, cap a l'abella se'n va anar:
- Bon dia, abella!
- Bon dia, papallona!
- Per què estàs tan esverada?
- Que no ho saps? És la primavera que ja ha arribat!
- La primavera? I això, què és?
- És un prat tot ple de flors.
- Un prat tot ple de flors? No ho entenc!
- Ves i pregunta-ho al sol i ell t'ho explicarà.

I, volant i volant, cap al sol se'n va anar:
- Bon dia, sol!
- Bon dia, papallona!
- Per què estan tots tan esverats?
- Que no ho saps? És la primavera que ja ha arribat!
- La primavera? I això, què és?
- És ... el cel més blau.
És sortir fora de casa.
És estar tots més contents.
És anar de passeig.
És el terra més calent.
És un prat tot ple de flors.
És que jo, el sol, escalfo més.
I és la papallona volant de flor en flor.
Ho entens, papallona?
- Sí, ara ja ho entenc!
I, volant i volant, tota contenta va cridant:
- Visca, visca, és primavera, és primavera!

Després de llegir el conte, us proposem diferents activitats:

1. 
Contestar a unes preguntes:
1.
2.
3.
4.
5.

Quin és el títol del conte?
Quins són els seus personatges?
Què és el que més t'ha agradat del conte?
Qui és el protagonista de la història?
T'ha agradat el seu final? Per què?

2. 
Enregistrar un àudio en el qual representarem els personatges del
conte, d'aquesta manera podrem reproduir-lo després i escoltar la
nostra veu. Com hi ha diferents personatges poden participar també
les famílies! Serà més entretingut.

3. 
Fer

els personatges fent servir materials plàstics que tinguem a

casa i fer una escenificació. Exemple:

● MATERIALS: Pals de fusta, cartolina o foli, cola, pintures,
tisores. Si tenim goma eva, feltre… podem fer-ho servir
també. Imaginació al poder!

MÚSICA
Hola nois i noies! Com esteu?
Espero que molt bé i amb ganes de continuar amb la música!
Aquesta setmana com ja sabeu celebrem Sant
Jordi!
Us enrecordeu d’alguna de les cançons?
Aquí en teniu un recull per cantar i ballar!!
https://www.youtube.com/watch?v=VatTF_8FeOM
https://www.youtube.com/watch?v=Qy3EjdcXJo4
https://www.youtube.com/watch?v=1-FbrOgWlnE

I ara, escoltem aquesta cançó:
https://www.youtube.com/watch?v=WXM3Nw_tJ1E
Us atreviu a omplir els buits de la cançó??
Ben segur ho feu genial!
Cançó de Sant Jordi d’Embauka
“Nens pareu bé les..................., una història us contarem, la......................de Sant
Jordi, va passar fa molt de temps.
A les contrades de........................, un drac...........................va arribar, que treia foc
pels queixals i es...............................el bestiar.
Es va cruspir tots els bens i les.....................i els cabrits, la bèstia estava afamada i
tot el poble...........................!
.................FUIG D’AQUÍ (FUIG D’AQUÍ!) SI NO VOLS SER EL NOSTRE.................!
NO ENS FAS.................., SOM VALENTS (VALENTS!),
I AMB..................GUANYAREM!
Ningú volia......................d’àpat, del monstre d’alè......................., tenia més d’una
càries, no es.......................mai les dents.
Cada...............a la plaça es reunia el veïnat, i amb un...........................decidien a qui
es menjaria al.........................
Però un dia la...................del poble es va girar contra el rei, i li tocà a
la.........................., oferir la seva pell... DRAC DRAC DRAC...
Anà a la...........................del drac, l’endemà de bon matí, perquè..................
la gran fera ella havia de morir.
Quan ja estava al punt de............. i la taula ben parada va aparèixer a
l’ ...................... una armadura que brillava.

Va entrar tot un cavaller, a les.....................una gran llança i cridà amb veu
de....................... - Deixa anar a la noble.......................!
DRAC DRAC DRAC...
Abans que clavés les...................... i s’empassés la princesa .......................ferí el
drac que intentà.....................de pressa.
Però estava malferit i les...................no volaven i els dos dalt del..................... de
seguida l’atraparen.
El portaren fins al....................... per jutjar-lo a la plaça però abans de decidir li
donaren la........................
“SÓC EL......................., ESCOLTEU! ........................., EM SAP GREU.
JO NO HO VOLIA FER, M’HI VA......................EL VOSTRE REI QUE VOLIA QUE
US....................... PER TENIR TOT..........................PER ELL!” ...................., FUIG
D’AQUÍ (FUIG D’AQUÍ!) AL TEU POBLE HAS TRAÏT NO ENS FAS POR,
SOM............................ (VALENTS!) I TOTS........................GUANYAREM! REI REI
REI...”

Repassem les notes musicals

I, el pentagrama quantes línies té?
I espais? Ho comprovem?
https://www.youtube.com/watch?v=Qaor-W_Xycw
Us animo a invertar una cançó que parli de les notes!
Aquí us deixo un exemple
https://www.youtube.com/watch?v=93Mzy8cU9jY
I me la envieu a: rodoredaesqueda@esc-mercerodoreda.cat
Amb el meu nom: Georgina
Bona setmana Rodored@s!! Mmmmuuuaaaakk

PROJECTE
Aquesta setmana us proposem repassar conceptes
d’una forma diferent i divertida, farem un KAHOOT!!!!!
A continuació us passem l’enllaç que heu de copiar al
vostre navegador (google) o simplement en clicar aquí :
https://kahoot.it/challenge/01961865?challenge-id=ac3c0c19-688a-4b0f-90eb-b670fc3212d8
_1587296968584

Us dirigirà al lloc adequat per realitzar el KAHOOT!:
Un cop arribeu aquí, haureu de posar el vostre nom i ja
podeu començar!!! Recordeu que teniu 20 segons per
contestar cada pregunta.
En el cas que no us deixi entrar potser us demana el
codi 
PIN que el teniu a continuaciói haureu de posar
aquests números:
01961865
Podreu realitzar durant tota aquesta setmana l’activitat
però, tingueu en compte que durarà fins el proper dilluns
a les 12:00 hores del matí.
Així que, vinga som-hi a veure quantes preguntes
encerteu!!!!!!

PLÀSTICA
Hola, nois i noies de 3r!
Com que aquesta setmana celebrem Sant Jordi, us he deixat uns punts
de llibre i una mandala.
Els punts de llibre els podeu dibuixar o imprimir i després els podeu
pintar amb retoladors o colors. I la mandala és millor imprimir-la i
després pintar-la.
Bon dia de Sant Jordi! Muaaaa.
https://www.pinterest.es/pin/83316661835643982/punts de llibre
https://www.pinterest.com.mx/pin/308355905724087857/mandala

CASTELLÀ
¡Hola chicos y chicas!
Como es la semana de Sant Jordi os he buscado la leyenda en
castellano y después podéis contestar las preguntas en el propio
ordenador o tablet.
A ver si os gusta. ¡Besitos!
https://www.liveworksheets.com/nj177295zj

ENGLISH

Hello boys and girls!
Aquesta setmana teniu les solucions de les activitats de
la setmana passada per revisar que estiguin ben fetes.
D'altra banda us proposo fer un Lapbook per tenir
registrat d'una manera divertida tot l'après en la Unit 1.
A continuació hi trobareu les plantilles per imprimir i un
vídeo on us explico com fer-ho.
Espero que us agradi!
Un petó molt fort

