Estimades famílies i estimats peixos,

Esperem que estigueu aprofitant aquests dies i que les tasques que us hem anat fent arribar us serveixin per aprendre
molt, per estar en família, per compartir i per a fer allò que més us agradi.

La Xus i l’Alba no deixem de pensar en com esteu, si us ho esteu passant bé, si us
agraden les feines que us enviem...tenim moltes ganes de saber de vosaltres! I és
per això que aquesta setmana també us fem unes propostes que esperem que us
encantin tant com a nosaltres!

Veureu que us hem proposat quatre tasques:

-

Tasca 1: En aquesta feina trobareu un poema que ens encanta amb el títol: “La primavera” de la Núria Albó, ja sabeu
que a l’escola treballem poemes sovint i que ens agrada recitar-los fins que ens els aprenem de memòria (que sabem
que en teniu molta!). A més, sabem que cada vegada sabeu llegir millor és per això que us animem a llegir el poema
(a grans i a petits), ja veureu com a mida d’anar-lo repetint us l’apreneu de memòria. Però sabeu què? Ens agradaria
molt veure com el reciteu, és per això que us animem a enviar-nos vídeos mentre reciteu el poema, ho estem
esperant amb moltes ganes!

-

Tasca 2: Per acompanyar el poema us hem presentat una il·lustració de Judith Loske, us animem a mirar-la, a
observar-ne tots els detalls. Què us semblaria dibuixar-vos a vosaltres en un paisatge de primavera? També ens
encantarà rebre aquests dibuixos tant preciosos que feu i que trobem tant a faltar!

-

Tasca 3: En aquesta tasca us enviem una foto de tots i totes, del nostre equip. Sabem que trobeu a faltar als amics
i a les amigues i és per això que us animem a mirar bé la fotografia i escriure el nom de tots i totes els companys i
les companyes de la classe, sobretot repasseu bé que no us en deixeu a cap!

-

Tasca 4: La propera setmana serà Setmana Santa i sabeu què tenim moltes ganes de menjar nosaltres? La mona
de Pasqua! És per això que us animem a fer la vostra mona a casa (que sabem que cuineu molt i molt bé) i us
proposem escriure la recepta i així la podrem compartir amb tots els companys i companyes. Esperem rebre les
fotografies de la vostra mona i ensenyar-les als amics i amigues quan arribem a l’escola, segur que estan totes
delicioses!

Peixos, famílies, esperem rebre notícies vostres ben aviat! Us enviem molts ànims,
molta força i molt amor!

TOT ANIRÀ BÉ!
Xus i Alba

LA PRIMAVERA

AQUEST MATÍ, D'AMAGAT,
HA ARRIBAT LA PRIMAVERA.
LA DUIA PENJADA AL BEC
TOT XISCLANT, UNA ORENETA.

L'ORENETA HA ALÇAT EL VOL
I AMB UN COP D'ALA LLEUGERA
HA SEGAT UN RAIG DE SOL
I HA FLORIT TOTA LA TERRA.
NÚRIA ALBÓ
IL·LUSTRACIÓ DE JUDITH LOSKE

MIREU PEIXOS QUIN POEMA MÉS BONIC! ÉS DE LA NÚRIA ALBÓ I ENS PARLA DE LA PRIMAVERA.
QUE ET SEMBLA SI, EL LLEGEIXES, L’APRENS DE MEMÒRIA I ENS ENVIES UN VÍDEO RECITANT EL POEMA. SEGUR QUE ET
QUEDARÀ FANTÀSTIC.

DIBUIXA’T AMB LA PRIMAVERA: MIRA QUINA IL·LUSTRACIÓ MÉS BONICA DE JUDITH LOSKE. T’ATREVEIXES A FER LA TEVA?.

MIREU QUE GUAPOS I GUAPES QUE HEM QUEDAT!. ESCRIU ELS NOMS DE TOTES I TOTS ELS TEUS COMPANYS/ES DINS EL REQUADRE.

INGREDIENTS:

US HEM PREPARAT AQUEST DOCUMENT PERQUÈ ENS APUNTEU AMB QUINS INGREDIENTS FEU LA VOSTRA MONA I AIXÍ SABREM FER LA NOSTRA, ESPEREM
REBRE LES VOSTRES FOTOGRAFIES D’AQUESTES MONES TANT DELICIOSES!

