COLOMS GROCS i COLOMS BLAUS
Hola famílies,
Esperem que estigueu tots i totes bé i que hagueu pogut gaudir de Sant Jordi amb les persones que més
estimeu, encara que fos des de la distància.
Abans de res, us volem felicitar per la implicació que esteu tenint en l’educació dels vostres fills i filles i per
ajudar-nos a seguir fent escola, mantenint la comunicació amb els companys i companyes i també amb
nosaltres a través del correu electrònic.
Amb l’arribada de Sant Jordi encetem una altra setmana de tasques que, aquest cop van força relacionades
amb l’enriquiment literari i la llegenda de Sant Jordi. Per això us proposem:
➢ LA LLEGENDA DE SANT JORDI
https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM
Podem continuar amb l’activitat Jclic del portal Edu365 sobre la llegenda de Sant Jordi. Si cliqueu a
l’apartat de P4 els/les vostres fills i filles podran fer trencaclosques, jocs de memòria, activitats
d’associació del nombre amb la quantitat i d’associació de paraules amb el dibuix que la representa.
https://clic.xtec.cat/projects/stjordi/jclic.js/index.html
➢ SOPA DE LLETRES . Us adjuntem una sopa de lletres amb les paraules més significatives de la llegenda
de Sant Jordi.
➢ RECOMANACIÓ DE CONTES. Es tracta d’escollir un dels contes que més li agraden dels que teniu per
casa, segur que n’hi ha un de preferit. Podeu escriure’n el títol i fer-ne el dibuix en la segona fitxa que
adjuntem o en un full que tingueu per casa. A més, seria molt interessant que ho pugueu compartir
amb la resta de companys de la classe fent la vostra pròpia recomanació de llibres.
➢ DITA D’ABRIL. Com cada més, els nens i les nenes de la classe dels coloms ens aprenem la dita del
mes. Els que us la pugueu imprimir la podeu pintar i resseguir les lletres de la paraules “ABRIL”.
➢ ACTIVITATS ON-LINE TEIDE https://web.editorialteide.com/ca/ensquedemacasa/
o MATEMÀTIQUES: Les activitats dels apartats 4 i 5.

o

LLENGUA : Les activitats 7 i les Rimes de l’apartat 8

➢ LES NOSTRES RECOMANACIONS DE LLIBRES. Us adjuntem un document amb les nostres propostes
de contes.
➢ RECOMANACIONS CANÇONS SANT JORDI:
El drac Quí- Ambauca:

https://www.youtube.com/watch?v=VatTF_8FeOM

Dàmaris Gelabert Sant Jordi :

➢

https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE

En motiu de la diada de Sant Jordi, us proposem que elaboreu
alguna manualitat relacionada amb el tema. Pot ser una rosa, un drac,.. pintat, fet amb materials
reciclats, etc. Vinga, animeu-vos, de ben segur que algú de vosaltres ja ho ha fet!

EL RETORN DE LES ACTIVITATS
-

Ens podeu enviar la vostra recomanació de contes, ja sigui a través d’una foto del full que us
proposem o un vídeo explicant el conte que més us agrada.
Ens agradaria molt veure la vostra manualitat de Sant Jordi, és un repte d’escola!
Moltes gràcies!
Victoria, Tuixén i Marta

