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

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

Esperem que tothom segueixi bé. 

Aquí teniu unes altres propostes, ànim  !!!  segur que gaudireu fent-les  !!!

Aquesta és la setmana de SANT  JORDI que sempre és molt especial a les escoles.  

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

NATI  i  PILAR

PROPOSTES
● Pots fer un dibuix de la teva habitació o d'algunes de les coses que hi tens.

● Intenta recordar el nom de tots els nens i de totes les nenes de la classe. Pot ajudar-te 
algú de la teva família.

● Aparella objectes que siguin iguals pel seu color; per exemple: 

- Objectes que hi ha al menjador i que siguin de color vermell.
- Objectes que hi ha a la cuina i que siguin de color blanc.
- Objectes que hi ha a la teva habitació i que siguin de color blau.
- pots anar canviant de lloc de la casa i de color   !!

● Encistellar una bola de paper (de diari) dins d'una caixeta/paperera/....  des de 
diferents distàncies. Comença a prop i ves allunyant-te !!  
També pots fer-ho amb una piloteta.

● Si teniu una garrafa d'aigua buida, podeu fer-li un forat a la part de baix i tractar de fer 
entrar la piloteta, tirant-la rodolant pel terra.

Les propostes del DRAC podríeu fer-les de diverses maneres, en funció dels materials que 
tingueu a casa: enganxar-hi boletes de paper de seda o trossets de papers de regal,  
enganxines, pasta de sopa petita, llegums crues, .... Pintar-ho amb colors, retoladors o 
ceres, òbviament, també és una opció !!!

Sant Jordi
https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM
(5') Llegenda de Sant Jordi  (figures de plastilina)

https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU
(24') Les tres bessones, Sant Jordi i el drac.

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-cuina-dels-titelles/el-drac/video/5744416/
Va de cuina !!

https://www.youtube.com/watch?v=Y3H_Qe4gqpM
https://www.youtube.com/watch?v=IAJ8-pxoBAU


PINTA  I  DECORA  LA  ROSA  COM  MÉS  T'AGRADI.


