PROPOSTA PER A P5 SETMANA DEl 2 al 7 de juny
● TREBALL D’EDUCACIÓ EMOCIONAL.
The present. El regal:https://www.youtube.com/watch?v=3XA0bB79oGc
Aquest curtmetratge és una commovedora història, basada en un
còmic de Fabio Coala. Els protagonistes que donen vida al muntatge
són un nen i un petit gos. En aquest curtmetratge es fa una reflexió
sobre la discapacitat i la importància de l’actitud per superar els
obstacles.

● ACTIVITATS MATEMÀTIQUES.
- Juguem amb els números. Dibuixem i pintem peixos, han de ser iguals
per poder fer totes les propostes. A la part de darrere posem números
del 0 al 10 i després juguem a pescar: Podem pescar i jugar al memory o
també podem pescar i jugar a sumes i fins i tot a restes!

- Buscar coses simètriques per casa: per exemple dues mitges
taronges, partir una poma i veure que les seves parts són simètriques…

● LLENGUA ORAL I ESCRITA
- 
La paraula amagada. Pensem el nom d’algú de la família, amic o el
nostre mateix. Després busquem objectes per casa que comencin amb
la inicial de cada lletra del nom que hem pensat. Per exemple: L U N A →
L: Lupa U: Ulleres… Quan ho tinguem tot preparat posem els objectes
en ordre i demanem a algú de casa a veure si endevina quin és el nom
o la paraula amagada.

- Seguim amb les endevinalles! En aquest enllaç en trobareu moltes
per passar-ho bé en família.
http://www.xtec.cat/~scervell/reculls/endevinalles.htm

Després, us proposem que inventeu les vostres pròpies endevinalles.
A la propera videoconferència jugarem amb les endevinalles!

● ART
- Fem dibuixos amb objectes que tenim per casa

- Fes una obra d’art estampant diferents materials, també podeu
estampar els objectes que heu trobat a l’activitat de simetries.

● ACTIVITATS DE MOTRICITAT FINA I GRAFISME
- Retallem una figura, la dobleguem fent talls horitzontals o verticals.
Retallem tires fines de paper i les anem enfilant fent “zigzag”

- Amb retoladors, llapis, pals, cordes o qualsevol objecte feu traços i
formes. A continuació amb el dit els podeu seguir.

● MEDI
- Observem l’entorn: les passejades de cada dia ens ofereixen la
possibilitat de gaudir del nostre entorn. Quins canvis podem observar
que es van produint a la natura: animalets que surten del cau o del niu ,
camps plens de flors....

● ANGLÈS
-
Escolta la història de Mummy Bear:
http://www.lcfclubs.com/englishzone/practicezone/flashEN/11EgoldieGA
ME.swf

- 
Construeix una casahttps://www.abcya.com/games/build_a_house

Al Bloc d’ANGLÈS trobareu activitats extres per aquells nens i nenes
que vulguin ampliar les activitats d’aquesta àrea.
https://agora.xtec.cat/iepladelavella/categoria/departaments/angles/

Si voleu enviar alguna imatge a l’Imma, la seva adreça de correu és:
immas@iepladelavella.cat
● MÚSICA

Al Bloc de MÚSICA trobareu activitats extres per aquells nens i nenes
que vulguin ampliar les activitats d’aquesta àrea.
https://agora.xtec.cat/iepladelavella/categoria/departaments/musica/

Si voleu enviar alguna imatge a la Mònica, la seva adreça de correu és:
monica.verde@iepladelavella.cat

Recordeu que si voleu podeu enviar-nos imatges i vídeos de les vostres
creacions a:
silvia.font@iepladelavella.cat
vanesa.monteys@iepladelavella.cat
cristina@iepladelavella.cat

