SETMANA DEL 25 AL 29 DE MAIG

Hola noies i nois d’aula d’acollida!!
Veieu que ja comença a fer més “caloreta”. Doncs ja ens han dit que podem
passejar-nos per la platja i esperem que aviat ens podem banyar també!!
Llavors ,anem començant a veure i pensar quines coses ens trobarem a la
platja.
Aquí us presento un joc que es diu : VEIG-VEIG.

Consisteix en observar amb atenció totes les coses que hi han en aquesta
imatge de la platja.Hi han moltes!!.
Després llegirem unes preguntes i les contestareu amb la vostre observació.
Jo ho explicaré amb l’aplicació de la setmana passada i per això haureu de
seguir els seguents pasos:
1. Obrir el següent enllaç amb l’explicació i presentació de l’activitat.
https://www.loom.com/share/c0941c629f584bb78e3fe6a08051eccd

2. Contesta les preguntes , fent una llista en un full amb la resposta
corresponent. Hauras de dir si són verdaderes o falses.
3. Observa la làmina durant un temps limitat.
Desprès tapa la làmina i a continuació ves enumerant tot el que
recordis.Ho pots apuntar al mateix full indicant el nº 3.
4. Jugar al joc del Veig-veig i buscar paraules que comencen amb una
determinada lletra.
Pots compartir el joc amb un familiar.
5. Observa la làmina i inventa històries relacionades amb la imatge.
Poden ser històries reals o fantàstiques.

A

LA PLATJA

VEIG-VEIG 
SI
1-Hi ha una sirena que saluda des d’un illot.
2-Hi ha un vaixell que ha naufragat.
3-Hi ha tretze nenes.
4-Hi ha un gos lligat a un para-sol.
5-Hi ha una velleta menjant un tros de meló.
6-Hi ha una nena fent esquí aquàtic.
7-Hi ha un nen que pesca amb la canya.
8-Hi ha una mare que posa crema al seu fill.
9-Hi ha un senyor vermell com un tomàquet.
10-Hi ha una gavina damunt una boia.

NO

