CARGOLS VERDS I CARGOLS VERMELLS P-3
Benvolguts pares i mares,
Amb el desig que tots i totes estigueu bé, ens adrecem de nou a vosaltres per enviar-vos
les propostes de la setmana vinent del 5 al 8 de maig.
Aquesta setmana us proposem iniciar el Projecte dels Colors, és un projecte molt
divertit i dinàmic que us farà passar una bona estona.

PROPOSTA 1 . Projecte del Colors
Iniciarem aquest projecte amb un bonic conte, per fer volar la imaginació:
De quin color és un petó? (Rocio Bonilla)
https://www.youtube.com/watch?v=3oKPP5OUuUo
Ens pintes els cors del color que et sembla que son els petons? Pots resseguir el títol
amb els colors i recorda a escriure el teu nom, sol o resseguint-lo, al davant del dibuix.
També et pots pintar els llavis i enganxar-los al full us quedarà molt xulo. Feu una
fotografia i m’ho envies per mail. Si no voleu imprimir aquest full podeu fer-lo vosaltres
mateixos.

PROPOSTA 2: Recordem els números ...
Treballem una mica els números? Aquesta
activitat per fer amb pinces de la roba és molt
divertida… Primer heu de posar un número a la
pinça de roba, de l’u al cinc.
Després heu d’imprimir els cercles amb els
dibuixets, que us adjunto a continuació, i ja podeu
començar a jugar!!

PROPOSTA 3: Una mica de música amb la Montse Claret...
Hola nens-es com esteu? Espero que ara que heu pogut començar a sortir, estigueu
més bé.
Mireu us deixo alguna proposta de música.
Ah! Podeu seguir enviant aquelles fotografies dels instruments tan bonics que aneu fent.
Vinga endavant!
●

Conte el lleó vergonyós
https://www.youtube.com/watch?v=j9fPGjaEuZk

●

Cançó el lleó vergonyós,ja sé que alguns ja la sabeu, però m’ha agradat el conte
i la màscara. A veure si també us agrada a vosaltres!!!
https://www.youtube.com/watch?v=lYriMzzMsUw&vl=es-ES

I aquestes audicions que són molt boniques:
●

Antonio Vivaldi la primavera
https://www.pinterest.es/pin/567031409325998675/

●

En Pere i el llop de Sergei Prokofiev
https://www.youtube.com/watch?v=Ua8uDhqpcWM
Fins aviat.

Montse Claret

Els millors desitjos per tots i totes!!!
Esperem tornar-nos a veure aviat!!!
Montse i Geno
Dijous, 30 d’Abril de 2020

DE QUiN COLORS SÓN ELS PETONS?

