SETMANA DEL 2 AL 5 DE JUNY

“EL VIATGE DE LA VALENTINA”

Hola noies i nois d’aula d’acollida.
Aquesta setmana us vull presentar un conte!!
Es titula :  “EL VIATGE DE LA VALENTINA”.
Espero que us agradi, perquè és una història molt especial.
Heu de seguir els següents pasos:
➢ Obrir el següent enllaç:

https://www.loom.com/share/fba8b6e5328c400aa11a04fdddc41d20

1r- Llegirem el conte junts.
Jo faré una primera lectura en veu alta i després vosaltres, ho podreu
tornar a llegir ,totes les vegades que vulgueu.
2n-Ens fixarem en totes les paraules que venen marcades en color rosa que
tenen la lletra “v”.
Farem una llista amb totes les que trobem i afegirem d’altres que nosaltres
coneguem.
3r-Contestarem a la comprensió lectora que trobareu a continuació,responent
a les preguntes.
Si és necessari torna a llegir el conte !!
4t- Farem i construirem una endevinalla, molt fàcil… veureu que és molt
divertit!!


Ànims!!!

….i bona feina!!!

1r - Lectura del conte:
Obrir el següent enllaç per escoltar el conte:
https://docs.google.com/presentation/d/1vSDzXrqby-D2cIE4k1gvIWIH7xI
NkYVwBzl6lhrMGPc/edit#slide=id.g8079fd4a49_0_20

2n -

PARAULES AMB LA “V”

Fes una llista de totes les paraules que trobis al conte.
Veuràs que estan escrites amb un color diferent.
Vigila de no repetir-les!!.
Pots imprimir aquest full o fer-ho en qualsevol dels que tens a casa
(millor amb pauta).

1-Valentina
2-Vaca
34567891011121314151617181920……….continúa si trobes més!!

3r- COMPRENSIÓ LECTORA
Pots imprimir aquest full o fer-ho en qualsevol dels que
tens a casa (millor amb pauta).
Intenta contestar amb una frase .

1-Amb què viatja la vaca Valentina?
La Valentina viatja en…..cavall, cotxe, motocicleta….etc.

2-Per on circulen els trens?
3-Per on viatja la vaca Valentina amb el veler?
4-Has anat mai de viatge?
On vas anar?
Amb què vas viatjar?
5-Com es pot viatjar pel mar?
Per exemple, amb avió, amb globus…(continua tu.)

6-Com es pot viatjar per la terra?
Per exemple, amb cotxe, amb tren… (continua tu.)

7-Fa molt anys , quan no hi havia avions ni cotxes, com creus que
viatjaven les persones?.Explica-ho.

8-Explica el conte de la vaca Valentina amb les teves paraules.
Pots començar així:
La vaca valentina se’n va de viatge…. (continua tu).

4t-

Endevina, endevineta…

 Per un camí
va caminant un animaló,
l’endevinaràs o no?
Quin animal és?.....

T’atreveixes a inventar-te’n una de semblant?
Pots començar així:
Un animal molt gros
va caminant pel bosc
i de sobte…
(Continua tu

Recordeu d’enviar les vostres feines a l’adreça del vostre
curs.
ÀNIMS !!
Les esperem!!
3A: prof3ra@esc-mercerodoreda.cat
3B: prof3rb@esc-mercerodoreda.cat

