Comunitat de Mitjans (1r-2n- 3r)


REPTES: BLOC 5
Ara escric i escoltem
https://www.youtube.com/watch?v=494tD2i8MVg
Escolta bé aquesta cançó del Mic i 
contesta en un full aquestes preguntes
(intenta respondre amb frases...):
1.
2.
3.
4.
5.

Quines fruites van bé per no refredar-se?
Com ens diu que és la magrana?
Quina fruita porta cremallera?És veritat?
Què passa amb la llimona i la ceba?A tu també et passa?
De quina truita parla la cançó? T’agrada?

Innovamat
- No oblidis entrar quinze minuts cada dia al 
BMATH!
Repte per 1r
https://youtu.be/6jl41XGVYbQ?list=PLTJatQ6w11aXZ-fFZS5nrDdx3n8E
MlTaS
-Dibuixa les butxaques de la tieta Hipa de totes les maneres possibles en que
es pot guardar els caramels! En el proper bloc, en seguirem parlant…
Repte per 2n
https://youtu.be/_dwRkN2qB1E
- Com podem construir el personatge més baixet? i el més alt?
Repte per 3r
https://www.youtube.com/watch?list=PLTJatQ6w11aVbjZSdhZlR5wkWo_
IhfiMo&v=1Tw8yCt8kAM
- Dibuixa totes les combinacions de vehicles possibles que hi ha al
pàrquing. Recorda que hi pot haver cotxes, bicicletes i tricicles.
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Story telling
Hi children!!
- Us recomano el programa i dibuixos “WOW ENGLISH” cada dia al
club super 
tres9.30-10h

IT’S SPRING

- Us deixo les activitats i vídeos perquè pugueu fer aquests dies
https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA
https://www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU
https://www.liveworksheets.com/vc142821pu
- Document pdf Colouring spring: Dibuixa-ho en un full i pinta-ho com indiquen
les frases.

Mou-te!
Fer els tres reptes.
Recorda que no sempre surt a la primera, i que practicant ho aconseguiràs! Molts
ànims!
https://www.youtube.com/watch?v=67AcqXibc44&feature=youtu.be
Per escalfar
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk
Just dance
https://www.youtube.com/watch?v=ncDzSgiS4Vs&list=PLThwJ0UQ--609GitErp
OYVNAgpWZjA-Er&index=13
Estirem i ens relaxem
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ&t=8s
(Aquestes activitats són per 15 dies)
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Som artistes!
COLLAGE
Vols fer una disfressa com el MIC?
Prova de fer un collage d’una persona
amb imatges o dibuixos de fruites i
verdures.
Pots utilitzar revistes/ catàlegs de
supermercat o dibuixar-ho tu mateix

El món per un forat
1.Planteu llavors
✴
Planteu una llavor de llentia,cigró,fesol, soja…
✴
Observeu la ràpida germinació!
✴
Feufotografies, dibuixos, etc. i 
escriviu 
els canvis que
es van produint en el diari del creixement(us enviem
document)
Mireu, que bonic!!!! https://youtu.be/icMXGHLuQPI
2. Col·leccioneu llavors
✴ Estigueu atent@s, molts dels aliments vegetals que
mengem tenen o són llavors…
✴ Descobriu-les!
✴ Deixeu-les assecar al Sol (si són fresques)
✴ Guarda-les classificades amb el nom.
Ah! Escriu el nom en català i en castellà i si
t’atreveixes...en anglès!!
A veure quantes n’aconsegueixes!!!!
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Un món de sons
CANÇÓ HEM FET UN HORT
Hola jardiners!!..t’enrecordes del l’hort de la nostra escola?..
Pots 
cantaraquesta cançó tan bonica: “Hem fet un hort”...pots fer el moviment amb les
mans mentre cantes les paraules de color blau.
https://www.youtube.com/watch?v=1pKzUyfGBu8
(la lletra de la cançó està en un pdf a part)

Amb el cor
VÍDEO FOR THE BIRDS
https://www.youtube.com/watch?v=WjoDEQqyTig&t=2s
Què us sembla si aquesta setmana veiem aquest vídeo tan xuli i en feu un dibuix ben
bonic del que més us ha agradat. Després fes una frase explicant què creus que ens vol
ensenyar aquest vídeo
MOLT IMPORTANT: Envieu els vostres treballs, fotos i vídeos en acabar el BLOC,
rebre-ho el mateix dia ens facilita molt la feina!
Moltes gràcies!!

