
Propostes  COMUNITAT DE MITJANS setmana del 27 al 30 d’abril

Món dels números

English

Món de les paraules

Fes un horari de les teves activitats al llarg d’un dia distingint les que fas al matí, al migdia, a la
tarda i al vespre.

- Ara respon les preguntes següents:
- Quantes hores dorms?
- Quanta estona estas jugant?
- Quant temps estas davant d’alguna pantalla (mòbil, televisió,
ordinador, tablet)?
- Segur que cada dia dediques un temps a la lectura, quant
creus que dura?

Si no estàs segur/a del temps exacte, també pots fer servir
les paraules: poc, molt, força, una estona llarga, una estoneta,...

I si vols fer alguna coseta més de matemàtiques aquí tens vàries propostes:

Càlcul mental
https://clic.xtec.cat/projects/calcprim/jclic.js/index.html

Jocs d’operacions
https://clic.xtec.cat/projects/sumesres/jclic.js/index.html
https://www.vedoque.com/juegos/juego.php?j=dados

Fes un relat del que fas un d’aquests dies, des que et lleves al matí fins que te’n vas a dormir a la
nit. Hi ha paraules que et poden ajudar a endreçar el teu relat, com per exemple: en primer lloc,
primer de tot, per començar, a continuació, durant, més tard, quan, després, per acabar,
finalment.

Recorda també fer servir la coma per separar algunes paraules i el punt quan hagis acabat la
frase.

Hola! et proposem que miris aquest vídeo on la Júlia, la mestra d’anglès, t’explica el conte de
“Lenny’s lost spots” https://youtu.be/asK2UPJmwsU
Després d’escoltar-lo respon aquestes preguntes:
How many spots does Lenny have? Quants “spots” té la Lenny?
What do you think has happened to lenny’s spots? Què creus que li ha passat als spots de la
Lenny?

Ara pensa dos o tres llocs on també podria la Lenny buscar els seus spots. Intenta buscar un lloc
de casa que en tingui i fes una fotografia o fins i tot pots crear o decorar tu un objecte perquè en
tingui.

Finalment, dibuixa en un paper aquestes paraules: Dice, bow,chair,car,kite, rain



Música

Educació Física

Escolta la cançó Verdures i peix de Xiula. Et proposo fer un acompanyament amb estris de cuina i
finalment fer un petit concert, si et ve de gust, el pots gravar i enviar-ho.
https://youtu.be/BhzKBiN2bBI

Finalment l’audició d’Edvart Grieg que es diu “La mañana”. Us proposo que us imagineu cap a on
us transporta la música, després fer un dibuix amb el material que us vingui de gust o representar
amb el cos a on us heu transportat. https://youtu.be/3Gk9xfUontc

Diverteix-te ballant la coreografia de dance monkey.
https://youtu.be/ayWUcybFbeI

Repte familiar: Us convido a crear un circuit amb el material que tingueu per casa. Ets capaç de
crear un circuit a casa teva? Us deixo un exemple de proposta.
https://youtu.be/oEY0_vv0Mx4

Per altra banda, si vols, pots escoltar aquesta cançó i afegir les activitats que apareixen a l’horari
que has fet pel món dels números i posar també els dies de la setmana: Monday, Tuesday,
Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday.

songs morning routines: https://www.youtube.com/watch?v=eyPfpSt-SXc

Art

Posa en marxa la teva imaginació i creativitat.
Agafa diferents elements i objectes que representen
hàbits saludables que tinguis per casa (vambes, roba,
raspall de dents, xandall, pilotes, raquetes, pot de sabó…)
per fer una construcció artística i plasmar alguna idea
relacionada amb algun aspecte que sigui bo per la
nostra
salut. Un cop tinguis feta la teva obra, fes una foto per
tenir-ho de record, doncs segurament després ho hauràs
de desmuntar i tornar tot el que has fet servir al seu lloc.
No te n'oblidis de compartir aquesta foto amb les mestres.



Medi Natural i Social

El nostre cos, per fer qualsevol activitat, fins i tot respirar i dormir, necessita energia en forma
d’aliment. Per tal d’estar sans, el nostre cos necessita que entri la mateixa quantitat d’energia, en
forma de menjar, que en surt.

L’aigua és l’única beguda imprescindible per a l’organisme i per al manteniment del nostre cos.
Menjar pasta abans de fer esport et donarà l’extra d’energia que necessites.

Observa la piràmide de l’alimentació:
https://www.google.com/search?q=piramide+aliment%C3%A0ria&safe=strict&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=2ahUKEwjPyvGj-P7oAhUk5eAKHRQ4AuQQ_AUoAXoECBAQAw&biw=1517&bih=640

Dissenya el teu plat!
Ara és un bon moment per cuidar la nostra alimentació. Et plantegem un nou repte: t’atreveixes
a planificar un dinar? Et presentem una safata: posa-hi el primer plat, el segon i les postres. Amb el
que has vist en la piràmide segur que et sortirà un menú per llepar-te’n els dits! Pots compartir la
teva idea a casa, i si us agrada; ja teniu el menú per un àpat!

Si ja vas planificar el menú d’un dia, classifica, segons la piràmide de l’alimentació, els aliments
que vas escollir.


