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ORIENTACIONS TREBALL ESTIU 2019
EDUCACIÓ INFANTIL P3
Un cop acabat el curs, us oferim un recull de suggeriments per treballar a casa amb els
vostres infants, i així donar continuïtat a la tasca educativa que hem de portar a terme
conjuntament l’escola i la família. Segur que moltes ja les teniu presents, però d’altres
us poden ser útils per millorar la relació i convivència amb els vostres infants.
HÀBITS

Que l’infant faci tot allò que pugui per si mateix: menjar, vestir-se, despullar-se,
cordar-se les sabates...

Els infants han de col·laborar en les tasques domèstiques: parar i desparar la
taula, endreçar les seves coses...

Recordeu-li sovint aquelles normes d’educació que facilitin la convivència:
saludar, donar les gràcies, demanar perdó, demanar les coses “si us plau”, parlar sense
cridar...

Regularitzeu els seus horaris de menjar i d’anar a dormir

Seleccioneu els programes de TV i les hores que la veuen

Acostumeu-los a menjar coses saludables i evitar aquelles que ho són menys.
Incrementar el consum de fruita i verdura, canviar els esmorzars prefabricats, per un
petit entrepà o una peça de fruita
LLENGUATGE
 Expliqueu-los i que expliquin contes habitualment, tant de forma oral com mirant
un llibre. També els hi agrada molt les històries de quan eren petits, d’un viatge
que vàreu fer, etc.
 És molt important que parleu al vostre infant, clar, sense cridar, a poc a poc i
utilitzant el vocabulari correctament; procureu també anar ampliant el seu
vocabulari
 Escolteu-lo sempre que parli i ajudeu-lo a expressar-se amb claredat, fent-li repetir,
si fos necessari, i corregint les expressions defectuoses
 Ensenyeu-li a escoltar els altres, a l’adult, als seus germans; que aprengui a esperar
el seu torn
 Quan faci algun dibuix, pregunteu-li què ha fet, que expliqui allò que ha dibuixat.
 Podeu repassar els fulls del llibre viatger.
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JUGUEU AMB ELS VOSTRES INFANTS A:

Fer trencaclosques i plastilina.

A dibuixar en un full blanc coses que veu, que li han passat, els seus parents o
amics, la seva família, a escriure el seu nom i paraules conegudes

A jocs de comptar i jocs de càlcul mental (dóna’m tres cullerades, porta dos
forquilles, posa un got davant de cada plat...)

A endevinar coses donant pistes

A fer de cuiners, que un dia us ajudin a la cuina a fer una amanida, galetes...

A observar objectes, lletres, animals, plantes, fruites, coses de casa, del carrer, i
que aprenguin a trobar les diferències i característiques entre ells:
- Diferents fruites i verdures
- Models i marques de vehicles
- Les botigues, què hi venen i com s’han d’anomenar: carnisseria, forn...
- Els sabors dels aliments: dolç, salat, picant, amarg, àcid...
- Identificar les lletres del seu nom als cartells


Motiveu-lo a practicar algun esport, natació, bicicleta, jocs a l’aire lliure


Entreu
el
besora/blogs/infantil/

blog

d’infantil

https://agora.xtec.cat/escola-isabel-


No oblideu mirar la revista i la nostra pàgina web https://agora.xtec.cat/escolaisabel-besora/ per tenir més informació sobre el final i inici de curs
BON ESTIU!!!
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