ACTIVITATS P5
Setmana del 20 al 24 d’abril
SANT JORDI
Aquest dijous 23 d’abril és la diada de Sant Jordi, podeu explicar als vostres
fills i filles la tradició del llibre i de la rosa. A més, us proposem unes
activitats.
● Entrem al següent enllaç i visualitzem la llegenda de sant Jordi.
http://www.youtube.com/watch?v=detf2kH7PY0
●

Entrem al següent enllaç i realitzem les activitats de P5..

https://clic.xtec.cat/projects/stjordi/jclic.js/index.html
●

Podem realitzar aquests mots encreuats, o bé dibuixar els personatges del conte i
escriure’n el nom.

●

Podem fer els personatges de la llegenda amb diferent material reutilitzable (envasos
de iogurts, tubs de cartró, oueres, pinces, paper de diari, etc.) o disfressar-nos amb la
família i representar la història.

LECTOESCRIPTURA
Obrim aquest enllaç i realitzem les activitats que especifiquem a continuació:
https://www.weeras.com/ebook/html5/?editorial_guid=C800259A-E103-4039-8F31-C23D125
43CED&book_guid=C93CD539-E8B6-4E25-9BA4-7BEC714B112D&content=142319
●

●
●
●

Anem a les activitats del BLOC 3: L’ABECEDARI I PARAULES QUE RIMEN
❖ Llargues i curtes
❖ Abecedari
❖ Rimes
Triem 4 objectes de la nostra habitació i ho escrivim en un paper. Després, pensem
una paraula que rimi per cada una i les escrivim.
Continuem practicant el traç de la lletra lligada: les vocals, el nostre nom, els noms
de la família, etc.
Llegim les fitxes de lectura que adjuntem:

https://drive.google.com/file/d/1keaZDVMYxpQJ5M5v-LAay1sjPpOzUHmc/view?usp=sharin
g

GRAFISMES
Practiquem els grafismes que trobem a continuació. Els podem fer amb retoladors,
plastilina, escampar farina per damunt de taula i fer el traç, etc.

També podem deixar anar la imaginació i fer un arc de sant martí o una mandala combinant
els grafismes.

LLENGUATGE MATEMÀTIC
●

Obrim aquest enllaç i realitzem les activitats del BLOC 3: SÈRIES DE JOGUINES

https://www.weeras.com/ebook/html5/?editorial_guid=C800259A-E103-4039-8F31-C23D125
43CED&book_guid=C6EEBA13-F42E-42E6-8451-D4A0A8CC7363&content=142335
●

Obrim aquest enllaç i realitzem l’activitat de compte enrere.

https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s205/1059495/index.html
●

Juguem a botiguers i botigueres

Agafem fruites i verdures que tinguem a casa (o d’altres productes) i les enumerem del
número 1 al 10. El número correspondrà al seu preu. Tot seguim n’escollim 2 i fem la suma.
Quant haurem de pagar?

Ordenem el menjar des del més car al més barat i a la inversa. Podem agrupar els que
tenen el mateix preu o fer hipòtesis de quins productes pesen més i menys i comprovar-ho.
A més a més, podem fer sèries, ordenar per la mida, agrupar pel color o la forma.

DESCOBERTA DE L’ENTORN
●

ELS PLANETES

Obrim aquest enllaç i visualitzem el vídeo dels planetes.
https://filesecasals.net//s207/1069213/video.mp4

Els planetes i la seva posició. Obrim els enllaços i fem l’activitat corresponent.
1. Relaciona: https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s205/1059491/index.html
2. Ordena: https://www.ecasals.net/cat/uploads/resources/s206/1062630/index.html

●

EXPERIMENTEM

Seguint amb el projecte dels planetes, podem fabricar el nostre propi coet reciclant material
que tinguem per casa.
Necessitem:
●

Una ampolla, de la mida i forma que sigui, totes valen!

●

Paper, cartolina o cartró.

●

Colors (plastidecor, fusta, retoladors, pintura,...)

●

Cola, si és de barra millor

●

Tisores, amb l’ajuda de l’adult.

Per fer-lo:
●

Fem les formes de les aletes, la base i el cap del coet.

●

Les retallem.

●

Les pintem al gust, també hi podem posar enganxines si en
tenim.

●

Les enganxem a l’ampolla de plàstic.

●

A jugaaaaaaar!!!

Si cliqueu al següent enllaç, podreu veure diferents models i treure idees…

https://www.google.com/search?q=coet+amb+material+reciclat&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=2ahUKEwjOyfiivOroAhWlBGMBHWDzB_gQ_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=
608

PLÀSTICA
Fem un punt de llibre aprofitant diferent material que tinguem a casa. A continuació podeu
veure’n algun exemple:

ANGLÈS
Aquesta

setmana

l’activitat

d’anglès

també

està

relacionada amb la llegenda de Sant Jordi anomenada
“the legend of Saint George”.
Després de veure un petit conte d’un minut sobre la
llegenda, teniu 3 propostes que podeu escollir una per
realitzar:

VÍDEO DEL CONTE (1 minut):
https://www.youtube.com/watch?v=lWVt93Uu3iM&t=5s

Proposta 1: Now, you are George. Find the dragon.

Proposta 2:
Design your own shield!

For example,

Proposta 3: Relacionar i escriure el nom en anglès en els següents punts de llibre.
CASTLE - PRINCESS - DRAGON - ST. GEORGE

Proposta 4: Com la majoria ja saben els colors en anglès, algun adult pot llegir el nom del
color i que els nens pintin el dibuix amb el color corresponent sense equivocar-se!
Segur que queda molt bonic!

FILOSOFIA 3/18
Massatges: Podeu fer un tren amb els membres de la familia o fer massatges per parelles
seguint les instruccions de la Dàmaris Gelabert.
Cançó amb instruccions: https://www.youtube.com/watch?v=2RaUhbr7Jms

INFORMÀTICA
Joc: En aquest enllaç trobareu uns puzzles sobre Sant Jordi:
https://clic.xtec.cat/projects/stjordi/jclic.js/index.html

PSICOMOTRICITAT
Aquesta setmana des de l’àrea de psicomotricitat us animem a fer jocs amb globus. En el
cas de que no els tingueu i no els pugueu aconseguir, els podreu substituir per una pilota
que pesi poc. Us avancem que per a la propera setmana necessitarem una garrafa d’aigua
buida o una capsa de cartró per fer un joc de punteria, si teniu per casa no les llenceu.
Aquests són els jocs que us animem a fer, alguns d’ells són en parella, els podeu fer amb la
resta de la família:
-

Toquem el globus amb diferents parts del cos que ens diguin els pares, amb les
mans, els peus, el colze, el cap, el cul, el genoll…

-

Toquem el globus sense que caigui a terra, podem comptar quants tocs som
capaços de fer sense que caigui.

-

Ens passem el globus fent toques amb la resta de companys de joc.

-

Un dels jugadors forma amb els braços una mena de cistella i intentem “encistellar”
el globus.

-

Intentarem transportar el globus en parelles sense tocar-lo amb les mans amb
diferents parts del cos com per exemple panxa amb panxa, pit amb pit, esquena amb
esquena, cul amb cul…

-

Un altra opció és llençar el globus a l’aire, fer una volta i agafar-lo sense que caigui.

-

Si teniu un cordill o llana podeu fer una mena de xarxa i jugar a passar el globus a
una banda i altra de la xarxa.

-

I per últim us animem a fer cops al globus amb un rotlle de paper de cuina buit o fins
i tot fe les vostres pròpies raquetes com a les següents imatges:

Recordeu que em podeu enviar fotos dels vostres fills realitzant aquestes activitats a
l’adreça robert@escolamartamatavendrell.cat

MÚSICA
Hola!! Espero que tots esteu bé.
Aquesta setmana celebrarem Sant Jordi. Aquest any és una mica estrany però no per això
deixarem de celebrar-ho, així que us proposo que escolteu aquesta cançó i l’apreneu.
https://www.youtube.com/watch?v=3HOL4EyoE6k
Espero que us agradi.

Fins la propera setmana!!

Ens podeu enviar per correu electrònic una foto
d’aquelles manualitats que aneu fent, ja siguin els
personatges de la llegenda de St. Jordi, el coet o el punt
de llibre.
Com sempre, ens farà molta il·lusió saber de vosaltres!!

