
REPTES: SETMANA DEL 18 AL 22 DE
MAIG

DILLUNS 18 Anem a la granja amb la gallina Tica

Escolta atentament aquesta cançó i endevina quin 
animal ajuda a la gallina.
https://www.youtube.com/watch?v=OCssC9S_sCw

Després, disfressa els teus dits amb els animals de la 
cançó (5 dits, 5 animals) i canta’ns la cançó o explica’ns 
la història.

*Envieu una foto dels vostres dits disfressats a les 
mestres!

DIMARTS 19  Embarbussament  
UNA GALLINA XICA, TICA, MICA, 

CAMACURTA I BALLARICA
VA TENIR SIS FILLS XICS, TICS, MICS,

CAMACURTS I BALLARICS.

https://www.youtube.com/watch?v=OCssC9S_sCw


Memoritza l’embarbussament i grava’t dient-lo el més de
pressa que puguis.
Després, dibuixa el que diu l’embarbussament 

*Envieu els vostres dibuixos i àudios a les mestres!

DIMECRES 20 Pensem!
A veure si mirant aquesta imatge sabeu contestar la 
pregunta, no correu i compteu!! A l’acabar feu el número
que penseu que és la solució amb plastilina i feu una foto.

 
*Envieu les vostres fotos a les mestres!



 DIJOUS 21 Construïm un circuit a casa!
Feu un circuit de ponts i túnels amb cadires, taules, 
capses de cartró, etc i gaudiu del recorregut.

*Envieu-nos fotos dels vostres circuits.

DIVENDRES 22 Fem màgia! 
1. Dobleguem un tros de paper de cuina per la meitat.
2. Dibuixem amb un retolador permanent un animal de 
granja.
3 .Obrim com si fos un llibre i veurem que al tros de sota
hi ha el dibuix que hem dibuixat, el pintem amb 
retoladors de colors.
4. El tornem a tancar, omplim una safata amb aigua i 
posem el nostre dibuix a dins!! 
MÀGIA, COMENCEN A SORTIR ELS COLORS!



En el següent enllaç trobareu el vídeo explicatiu
https://www.youtube.com/watch?v=K72LyhvpJNM 

*Envieu-nos fotos dels vostres dibuixos màgics.

Recomanacions de la setmana:
Audiovisuals
·Feu una excursió virtual a la granja mirant el vídeo “Un
dia de granja”. Aquest vídeo està fet per a tots els nens i
nenes que, com nosaltres, no hem pogut anar-hi aquest 
curs.
https://www.youtube.com/watchv=xzT9XHcJPbg&feature=youtu.be 

Joc en família  
Jugueu amb els vostres familiars al joc del Memory. 
Recordeu: 
Per començar la partida, barregeu totes les cartes i 
col·loqueu cap per avall, de manera que les imatges no es
vegin. El primer jugador donarà la volta a dues cartes, si
són iguals se les emporta, sinó les torna a amagar. 
Després, li toca fer el mateix a el següent jugador, i 

https://www.youtube.com/watch?v=xzT9XHcJPbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=K72LyhvpJNM


etc ...
Si no teniu cap Memory a casa podeu trobar moltes 
opcions per imprimir en el següent enllaç:
https://es.123rf.com/photo_67149462_juego-de-memoria-para-los-ni%C3%B1os-
en-edad-preescolar-tarjetas-de-vectores-con-animales-de-granja.html 

Correus de les mestres:
Tania: talmenara@escolasaavedra.cat
Anna: aaltadill@escolasaavedra.cat
Carme: ccelada@escolasaavedra.cat 
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