TASQUES de CATALÀ per aquesta
setmana!!
EXPLORADOR@

Nens i nenes dels Espiadimonis, Libèl·lules, Gelats i Creps...En aquests moments ja us
podeu posar les ulleres que tot ho veuen i que tot ho troben.
Aquesta activitat serà èpica protagonitzada per persones com vosaltres que volen
perseguir un somni i que volen emprendre una aventura en entorns extrems, com
ara CASA VOSTRA, on hi ha racons per explorar.
Per viure l’emoció d’una gran aventura, has de trobar 6 objectes que portin la erra:
-ERRA FORTA entre vocals com “macarrons”.
-ERRA FORTA a principi de paraula com “rellotge”.
-ERRA FORTA al mig de la paraula com “porta”.
-ERRA FLUIXA al mig de la paraula com “cadira”.
-ERRA FLUIXA al mig de la paraula com “drap”.
-ERRA MUDA al final de la paraula com “retolador”
Fes-te una foto amb les troballes, posant una etiqueta a cada objecte, escrivint la
paraula. Serà una gran gesta!

L’EMAIL INVISIBLE!!
Boniques i bonics...
Com que sabem que trobeu a faltar molt els vostres companys de classe us hem
preparat un joc: L’EMAIL INIVISIBLE!!
I què heu de fer??

1r. Heu de fer un escrit explicant quines coses feu a casa vostre aquests dies i
donar unes pistes de qui sou. Us poso un exemple:

Cada matí, quan ens llevem la meva parella i jo anem al llit del Guim a fer
mandres i estem una llaaaarga estona jugant al llit. Esmorzem tranquil·lament, quan és hora de recollir, el Guim es cansa de seguida (només té 3 anys
acabats de fer!) i aleshores jo o el meu company anem a jugar amb ell. Passat
una estona, em poso a treballar a l’ordinador fins l’hora de dinar. A vegades faig una videoconferència amb la Dolors per preparar el vídeo d’aquesta
setmana pels Creps, a vegades parlem tots els mestres de cicle per whatsapp
per decidir coses! Després de dinar i recollir la cuina ens toca sessió de LA
PATRULLA CANINA!! És el moment de sofà! Podem veure 2 capítols!! ....
Quin mestre o mestra sóc??

2n. Heu d’enviar el vostre escrit per email al vostre tutor. La data límit és el
24 d’abril de 2020.

3r. A partir del 24 d’abril, els mestres us farem arribar un email amb l’escrit
d’un company vostre i vosaltres haureu d’endevinar qui us ha envaït “L’email
invisible”!!
Què us sembla? Us animeu??
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