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

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

Seguiu  tots  bé  ?     Esperem que sí  !!!    Nosaltres i les nostres famílies, estem bé.

Després de tants dies de confinament, podeu sortir a fer una caminada pels voltants de 
casa vostra, sempre acompanyats i tenint cura del què feu.  Doncs ... intenteu gaudir al 
màxim d'aquests moments i de la primavera !!

Us proposem altres activitats que esperem us agradin molt !!!

Gràcies.  Un PETÓ molt gran per a vosaltres !!
Ànim i salutacions per a tota la família !! 

NATI  i  PILAR

PROPOSTES

● Pensa joguines/jocs que tinguin alguna de les lletres que també té el teu nom.

● Saps com es fa un suc de taronja ?  Pots parlar-ne amb els papes i veure si ho saps o 
no  !!

● Ara que ja has recordat els noms dels nens i nenes de la classe, pots demanar ajuda 
perquè t'escriguin els seus noms en un full.  Quan els tinguis escrits has de practicar 
per recordar de qui és cada nom !!

Podries preparar uns cartonets (perquè siguin més forts 
que un paper) que ens servirien per fer sèries. Hauries de 
fer: 

3 triangles vermells, 3 triangles blaus i 3 triangles grocs,
3 quadrats vermells, 3 quadrats blaus i 3 quadrats grocs,
3 cercles vermells, 3 cercles blaus i 3 cercles grocs.

Més o menys, tots de la mateixa mida.  
La que tu vulguis  !!

Començarem amb aquestes sèries de color ....

.... les properes setmanes te'n proposarem d'altres !



● ESCOLTO   !!! Seu durant 3 minuts en un racó de casa, amb els ulls tancats, i 
descobreix els sons que t'envolten.  Després ho pots comentar amb algú que estigui a 
casa amb tu.

● ESTENDRE  LA  ROBA.
Has pensat alguna vegada quant triga la roba en assecar-se ?
Tota la roba triga el mateix temps ?
Per què creus que passa això ?
Pensa-hi !!

_________________________________________________________________________

Conte de la PRIMAVERA
https://www.youtube.com/watch?v=-tTjrShUmZM

Podeu  buscar  a  YOU TUBE de la Dàmaris Gelabert: - LES  VOCALS
- ABECEDARI

I ara un parell en anglès !!

• Com es diuen els nens i les nenes que van junts a aquesta classe ?

https://www.youtube.com/watch?
v=RPnx_sahIcc&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=8&t=0s 

• Per després de dinar ....  i descansar una estoneta ....

https://www.youtube.com/watch?
v=KEZp5_DgABA&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=9&t=0s 

https://www.youtube.com/watch?v=-tTjrShUmZM
https://www.youtube.com/watch?v=KEZp5_DgABA&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=KEZp5_DgABA&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RPnx_sahIcc&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=RPnx_sahIcc&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=8&t=0s




Has  de  començar  a  escriure  per  la  part  de  dalt  !!  i  anar  baixant  fent  els  dos  girs.
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3 3 3 3 3 3
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3 3
Dibuixa-hi  3  rodones  o  3  quadrets  o  posa-hi  3  enganxines.



DIBUIXA  I  PINTA  TANTS  TRIANGLES  COM  S'INDICA.
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