
TASQUES PER A L’ALUMNAT DE P4 
Setmana del 18 al 22 de maig 
 

Activitats de 
comunicació 

 

    CONTE 
 
❖ Mai facis pessigolles al tigre: https://youtu.be/lsupOvvkC-c  

 
 

❖ Escriure el títol del conte, nom i cognom, data i un dibuix. 
 
NOM I COGNOM: ____________________________ 
DATA: __________________________________ 

 
TÍTOL 

 
(DIBUIX) 

 
❖ Recomanem buscar estonetes per reforçar el vocabulari en català (mirar          

dibuixos, mirar contes en català..) 
 

Lectura i 
escriptura de 

❖    RECEPTA DE CUINA: us proposem cuinar amb els pares i escriure els 
ingredients que heu fet servir. (Us deixem una mostra) 
 
NOM I COGNOM: ________________________ 
DATA: _________________________________ 
 
                                  TRUITA 

  
●   OLI  
●   SAL 
●   OU 

 
  

(DIBUIX) 
 

 
❖ CONFEGIR PARAULES: podeu confegir paraules relacionades amb la cuina:  

  
FORQUILLA, CULLERA, PLAT, GOT, GANIVET, TOVALLÓ, PAELLA... 

  
 

 
 
*Recordeu que treballem amb lletra majúscula (la que diem també lletra de pal). 
 

 FEM ONOMATOPEIES 

https://youtu.be/lsupOvvkC-c


Consciència 
fonològica 

 

 
 
 

● Joc: https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/01/ 
Toqueu la pantalla o qualsevol tecla si ho feu des de l’ordinador i imiteu el so 
de l’animal: feu igual que el gos (bup, bup)... 

● Després podeu fer les onomatopeies del nostre cos, igual que el següent 
vídeo: https://youtu.be/16Wx_qcjnhI  
 

Les onomatopeies són la representació dels sons d’animals i coses comuns i 
serveixen per millorar la fluïdesa verbal, així com treballar algunes les dificultats en 
l’articulació d’alguns sons.  
 
 

English  Story time: Never tickle a tiger 
https://www.youtube.com/watch?v=ZjAsEqtiJjg 
 
Let’s sing along!: Walking in the jungle 
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4 
 
 

Llenguatge 
matemàtic 

❖ MEMORY DE NÚMEROS: us podeu crear el vostre propi memory de números 
per passar una estona divertida amb la família i aprendre els números. Podeu 
dibuixar els elements o posar enganxines, gomets amb la quantitat del 0 al 6. 

 

 

 
❖ ENDEVINA QUIN NÚMERO ÉS? Per jugar en parelles o  en grup. Un dels 

components ha d'escriure un número en la safata de farina, sal, sorra i els 
altres l’han d’endevinar ( també podem jugar a endevinar lletres, i d’aquesta 
forma reforcem el traç de número i lletres) 
 

 

 

https://www.elbuhoboo.com/juegos-infantiles/01/
https://youtu.be/16Wx_qcjnhI
https://www.youtube.com/watch?v=ZjAsEqtiJjg
https://www.youtube.com/watch?v=GoSq-yZcJ-4


❖ CÀLCUL MENTAL. Us proposem cada dia dedicar una estoneta a fer càlcul 
mental amb petits problemes de sumar i restar (fins a 5), cadascú al seu ritme. 
Exemples:  

●  Avui em faré un batut amb 3 maduixes  i 2 plàtans, quantes fruites he 
posat) 

●  Tinc 4 ous per fer una truita, se m’han trencat 2 , quants ous em 
queden per fer la truita?  
  

❖   Aquí us deixem un enllaç per practicar diferents conceptes matemàtics: 
JOC MATES  

  

 Llenguatge 
musical 

CANÇONS: 
 

- CANTEU AMB MI?  L’hora de fer música: https://youtu.be/0nZcl8024aw 
 

A ballar!: 
- Tot sona: https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ  us animem a 

ballar aquesta cançó! 
- Passagem-nos pel bosc: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs  us enrecordeu 
d’aquesta cançó?! vigileu amb el llop!!! 

 
A la primavera surten les formiguetes… preparats per ser formiguetes??! 

- Les petites formiguetes: https://www.youtube.com/watch?v=aRvQVtcPFqI 
 

- Color blau: https://www.youtube.com/watch?v=ZiczRa8fEz8 
 
 
  Cançons per relaxar-se: 

- Mareta :https://www.youtube.com/watch?v=jIHqyOnP06g 
 
  

Activitats de 
joc i 

manipulatives 

❖ KANDINSKY: a la classe vam començar a treballar el pintor Kandinsky, us 
proposem fer aquesta setmana de pintors. Mireu aquest vídeo( KANDINSKY ) 
d’algunes de  les seves obres i podeu fer les vostres pròpies creacions. Us 
deixem uns exemples de nens de l’escola. 
 

  

                                       

https://clic.xtec.cat/projects/jocmates/jclic.js/index.html
https://youtu.be/0nZcl8024aw
https://www.youtube.com/watch?v=CfIVJNZRSDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ygw45LvSozs
https://www.youtube.com/watch?v=aRvQVtcPFqI
https://www.youtube.com/watch?v=ZiczRa8fEz8
https://www.youtube.com/watch?v=jIHqyOnP06g
https://www.youtube.com/watch?v=3hLMs3kPFIg


            

 

 
  

Psicomotricitat La proposta  d’aquesta setmana té a veure amb els peus. 
Us proposo que gaudiu sentint diferents textures com: sorra, farina, gespa, aigua,            
pintura, xocolata desfeta...les possibilitats són moltes! Si teniu jardí, terrassa o           
balcó és més fàcil, sinó també podeu fer-ho a la banyera o en una galleda! 

Us recomano provar-ho, sempre tenint en compte les possibles al.lèrgies i/o           
intol.leràncies i vigilant que sigui un espai segur, que no rellisqueu i us feu mal. 

Si feu servir la xocolata o la pintura podeu aprofitar per estampar el peu en un paper i                  
tindreu un preciós record! 

Per acabar, podeu fer un massatge de peus amb pilota o unes pessigolles amb              
plomes, segur que serà ben divertit. 

Vinga, aprofiteu i gaudiu de l’experiència. 

Si voleu compartir les fotos a través del Telegram estaré encantada de veure-les. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


