
Hola – Hola, nens i nenes de la classe del LLEÓ  !

Hola – Hola, nenes i nens de la classe del COCODRIL  !

Esperem que vosaltres i les vostres famílies seguiu bé. 
Com això s'allarga ....   Us enviem unes altres propostes,  clar que sempre en 
podeu tenir vosaltres unes altres !!!  Doncs no passa res, també les podeu fer.

Us enviem un PETÓ molt gran, ànim i salutacions a tota la família.  

NATI  i  PILAR

PROPOSTA  D'ACTIVITATS

● Aparellar  objectes  que  siguin  iguals  per  la seva forma; és a dir, que tinguin 
forma de cercle, de quadrat o de triangle.

● Pots fer un dibuix del  CAVALLET de MAR i tot el seu entorn marí.

● Si encara no ho has fet, pots ajudar a posar la taula (objectes que no es puguin 
trencar ni punxar).  Si la mama o el papa et deixen, també pots ajudar a fer 
algun menjar.

● Si teniu, per exemple, pinces d'estendre la roba de colors, blocs de 
construccions, peces d'algun altre tipus, ......
- Agrupar-les per colors i intentar comptar quantes en tinc de cada color.
- Posar-ne una de cada color i fer diferents grups.  Quants n'has pogut fer ?
- Fer una sèrie: una de cada color, amb tres colors diferents, i anar repetint 
fins que s'acabin els objectes.

● Fer equilibris sobre una corda fina, un troç de llana, ....   posat al terra. 
- Caminar posant un peu a cada costat, des d'una punta fins l'altra i 
tornar.
- Caminar posant els peus a sobre de la corda o de la llana.
- Fer els mateixos recorreguts, portant una joguina petita a una de les 
mans (mà plana).
- El mateix, portant una piloteta.



Podeu mirar aquest CONTE:

“Neda que neda” https://www.youtube.com/watch?v=JLJAe2spxpk

i també algun altre del llistat de les  EMOCIONS  que hi ha posat a la pàgina WEB.

I comentar-los, després, amb els papes o algú altre de la família  !!

Podeu escoltar aquestes cançonetes en ANGLÈS:

https://www.youtube.com/watch?
v=iqjbSMeL4t8&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=5&t=0s

 https://www.youtube.com/watch?
v=4t5WI5RF67Y&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=7&t=0s

I aquestes altres:

Per acomiadar el nostre amic el CAVALLET de MAR ...
 “La cançó dels cavallets de mar”  de  Lluis Gili
https://www.youtube.com/watch?v=0VVTNqhM1JM

I per donar la benvinguda a la PRIMAVERA ...
“La primavera és aquí” https://www.youtube.com/watch?v=Nwg1wUbO3Js

La  TORNADA  d'aquesta cançó diu:
La primavera ja és aquí,
les orenetes al jardí.
Flors de colors omplen els camps
i d'excursió anirem plegats.
La primavera ja és aquí,
les orenetes al jardí.
Flors de colors omplen els camps,
tots els ocells fan els seus cants.

Us  recordem:

Vols que tots els nens i les nenes de l'escola Pau Delclòs vegin el teu dibuix  ??

Pots dibuixar en un full en blanc, amb el teu nom i dir que ets de P3 l'AVI  VIRGILI 
– te'n recordes ? El vam anar a veure només dos dies abans que tanquessin el cole.

Si envies el dibuix a:  escolapaudelclos@xtec.ca  t  
el publicaran a la web de l'escola - “imatges des de casa”

ANIMA'T  !!!!
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ESCRIU   1   O   2    SEGONS  CORRESPONGUI,  AL  COSTAT.

☺  ☺ ☺
☺ ☺  ☺

☺   ☺ ☺
☺ ☺ ☺   ☺



DIBUIX

CAVALLET  DE  MAR    I  EL  SEU  ENTORN  MARÍ



PINTA  ELS  TRIANGLES  DE  COLOR  BLAU  I  ELS  QUADRATS  DE  COLOR  VERMELL


