HORARI MÀGIC setmana 12
TEMPS

DILLUNS 1

DIMARTS 2

DIMECRES 3

DIJOUS 4

DIVENDRES 5

“Rotllana” Taxem dia i fem la data.
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Mates: Seguim amb les unitats de
mesura. Sabries dir quina unitat de
mesura faríem servir en les situacions
que et plantegem a la feineta
Identifiquem les mesures.

Anglès: Aquesta setmana et proposo que miris un
altre història d’animals. Aquest cop són animals
que viuen a la selva (the jungle). Veuràs què li
passa a l’elefant! Quin ensurt!!!!!
El vídeo el trobaràs a aquest enllaç:
https://youtu.be/in5ZEVh486E
Després, pots fer l’activitat que et proposo pel
divendres dia 5.

Medi: Avui et proposem un altre
experiment relacionat amb la
gravetat. Mira el vídeo que et
proposem i després fes
l’experiment seguint les
instruccions de la fitxa
Experimentem amb la gravetat.
Avui no cal que m’enviïs res el
proper dia hauràs d’omplir la fitxa.

Mates: Recordeu quan a classe apuntàvem els
esmorzars que portàvem? Avui observarem
dos gràfics i haurem de contestar les
preguntes de la fitxa Observem gràfics.

Llengua: Llegeix la història del mussol
poruc i pensa un final per a ell.
Envia’m el final que hagis escrit.

Música: Atrapa totes les notes!!!.
Atrapa totes les notes abans que s’escapin i si veus
que és molt fàcil amb la vista o pots fer amb l’oïda.

Llengua: Avui farem d’escriptor/es.
Agafa qualsevol diari o revista vella
que tinguis i retalla paraules per
inventar-te el títol d’una notícia
esbojarrada. Un cop tinguis el títol
escriu la notícia en 4 o 5 línies. Pots
enviar-me una foto de com t’ha
quedat.
DESCANSEM

Llengua: Relaciona las imágenes con las
informaciones de cada animal en la ficha
Relaciona dibujo-texto.

Anglès: Pots tornar a veure el vídeo si
vols, per recordar la història. Va bé
veure’l un parell de vegades per
entendre paraules!
Després pots fer la feina que et proposo
i que adjunto. Per endevinar quin
animal és, has d’escoltar l’àudio i fixarte en les paraules que ens expliquen
com són o què poden fer els animals (a
cada pregunta). Has de triar (encerclar)
la imatge correcta. És molt fàcil. En
acabar pots fer un dibuix dels animals
que surten al vídeo.
Pots enviar-me la teva feineta al correu:
amezquit@xtec.cat
Mates: Avui tornarem a repassar les
restes portant amb la fitxeta restem. Si
no recordes com ho fèiem pots tornar a
mirar el vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=Ky
_8Vklc6DY&t=51s.
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https://aprendomusica.com/const2/03atrapanota
s/atrapanotas.html

Plàstica:
Fes una mandala amb material que
tinguis al teu voltat. Si vols també
pots crear una i pintar-la.
Envia l’activitat a
plasticalesarrels@gmail.com

Mates:
Quinzet; Escolta els 10 problemes i escriu el
resultat en un full.
Sumes i restes en 2’;
Envia’m el resultat per correu dels problemes que
has fet bé i les sumes i restes.

Educació física:
Ara que ja podem sortir al carrer,
em podeu explicar totes les
coses que feu quan sortiu, si
agafeu la bici o el patinet, si aneu a
caminar… i quanta estona feu
exercici fora de casa.
També podem tornar a jugar a
endevinar que feu (Emoció, esport,
ofici, lletra i monument), perquè
molts i moltes de vosaltres m'heu
dit que va ser molt divertit.

Medi: Omple la fitxa “Experimentem amb la
gravetat” a partir del que has observat. Ens ha
d’enviar la fitxa amb els resultats que has
obtinguts.

Llengua: Separa per síl·labes les
paraules de la fitxa Síl·labes tòniques i
encercla la síl·laba més forta (síl·laba
tònica). Envia’m una foto de com ho fas
fet.

Com estic? Cadena dels missatges. He
d’escriure un missatge del color de
l’emoció que més hàgiu sentit al llarg
del dia.
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