CARGOLS VERDS I CARGOLS VERMELLS P-3
Benvolguts pares i mares,
Esperem que hagueu passat una bona Setmana Santa i dia de la Mona, aquest any
viscuda d’una manera diferent i excepcional a causa del confinament. Desitgem
que tots estigueu bé.
Aquesta setmana, comença el tercer trimestre, un trimestre que està ple de noves
activitats i propostes, esperem siguin divertides i alhora educatives. Volem dir-vos
que esperem que aquest trimestre que comencem virtualment el puguem acabar
presencialment.
Les primeres propostes d’aquesta setmana ens les han fet arribar la Montse Claret,
música, i l’Aleix, psicomotricitat. També us proposem unes activitats de part de les
tutores :

Proposta de música:
●

Podem construir instruments… M’agradaria molt que
m’envièssiu alguna fotografia si feu algun instrument.

http://clubpetitslectors.blogspot.com/2015/06/manualitat-infantil-instruments-musi
cals-casolans.html

●

Cantem amb el Pot Petit, algunes les hem fet a la classe.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvamd4GOXLP0rPMFIazi4DdM_kamqzDvG

●

I per anar de concert… Us proposo els concerts en directe que la Dàmaris
Gelabert ofereix cada dimecres a les 6 al seu canal

https://youtube.com/user/damarisgelabert

Proposta de psicomotricitat:

● L’Aleix us ha preparat un document pdf amb
uns circuits molt divertits!!!
Ja veureu que bé us ho passareu!

Primera proposta:

●

Hem pensat de proposar-vos una activitat delectoescriptura. Per
realitzar aquesta activitat haurem de reciclar rotllos de paper de WC i
de cuina, o bé fer-ho amb tires de fulls enganxades amb cel·lo.

L’activitat consisteix en composar paraules, aniran col·locant les lletres
que necessiten per construir els noms dels companys de classe, del
familiars, d’animals de granja, ....

Segona proposta:
●

Us recomanem que aneu fent les activitats proposades des de l’editorial Teide.
(En el segon document que us vam enviar us expliquem com entrar-hi.)
Ja veureu que la mateixa editorial va actualitzant les
activitats conforme van passant les setmanes. Hi trobareu
activitats de llengua (jocs d’abecedaris, contes que hem
treballat, els personatges,... ), activitats de matemàtiques
(conceptes d’espai, nombres, quantitats, sèries, …). I també
activitats de medi(activitats d’animals, parts del cos,... ).

Els millors desitjos per tots i totes!!!
Esperem tornar-nos a veure aviat!!!
Montse i Geno
Divendres, 17 d’Abril de 2020

