
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 esteu bé de salut. 
Sembla que hem de seguir a casa ....  Així, doncs, us enviem unes altres propostes per tal 
que passeu una estona cada dia “pensant en nosaltres”.   Esperem i desitgem que ho 
passeu molt bé fent aquestes activitats amb l'ajuda de la mama o el papa  (o un germà o 
germana gran).   

Us enviem un PETÓ molt gran, ànim i salutacions a tots.  

Per  continuar  una  mica  més  amb  el  “nostre amic”   EL   CAVALLET  DE  MAR  ....
podeu  mirar  en  aquests  enllaços.

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/cavallets-de-mar-i-peixos-agulla-entren-a-la-llista-
despecies-en-perill-de-la-mediterrania/video/5645632/

https://www.youtube.com/watch?v=OaObApRjBI8

També podeu buscar a YOU TUBE alguna d'aquestes cançons:
Sol-solet,      Peix-peixet,      El lleó,      Cargol treu banya.

I per recordar alguna de les cançonetes en anglès .....

https://www.youtube.com/watchv=Oq61TxejZ5g&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=2&t=0s

https://www.youtube.com/watchv=WdnOnpXZWCs&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=3&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=fxVMqaViVaA&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=3

https://www.youtube.com/watchv=WdnOnpXZWCs&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=OaObApRjBI8
https://www.youtube.com/watch?v=fxVMqaViVaA&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Oq61TxejZ5g&list=PLT1rvk7Trkw4QbgqgSEJjJz3HIewomqdS&index=2&t=0s


PROPOSTA  D'ACTIVITATS

• “Llegir” amb un adult, un altre conte de les EMOCIONS dels que hi ha penjats a la 
pàgina web de l'escola.  Després, comentar-lo i parlar-ne amb el nen-nena.

• Fer un dibuix, en un full en blanc, de les vostres joguines o d'aquelles amb les que 
més us agrada jugar !

• Amb un joc de construccions, podeu fer dues torres: una més alta que l'altra. 

Adjuntem unes fitxes ......  Si teniu impressora, es poden imprimir i escriure-hi.  Si no es té 
impressora i hi ha un adult disposat a preparar-ho .... se li pot copiar en un full.

I en el següent full hi teniu tota una  SORPRESA  !!!



PODRÍEU  FER  UNA  MONA,  SI  TENIU  ELS  INGREDIENTS  A  CASA  O  ALGUN 
ADULT  HA  D'ANAR  A  FER  LA  COMPRA .....

Pa de pessic  (bizcocho) – pot tenir forma de cercle, de 
quadrat o com sigui.  El podem fer o el podem comprar.

El posem al damunt d'un plat o una safata.

L'obrim pel mig amb molt de compte !!

Hi posem melmelada.  La que més ens agradi: préssec, 
maduixa, pruna, .....

Tornem a posar a sobre, la meitat que havíem apartat.

La cobrim amb xocolata  !!!

Posem uns lacasitos o uns fils de sucre de colors, ….

I  APA  -   BON   PROFIT   !!!!

QUEDARÀ  UNA  MICA  DOLÇA  !!!    PERÒ  UN  DIA  ÉS  UN  DIA   !!!



PINTA  EL  COS  I  LES  ANTENES  DE  LA  PAPALLONA.
A  LES  ALES  HI  POTS   ENGANXAR   BOLETES   I  PAPERS  DE COLORS .



ACABA  DE  DIBUIXAR  ELS  QUADRATS  I  PINTA'LS  (AMB DIFERENTS TIPUS DE COLORS QUE TINGUIS A CASA).



RESSEGUEIX  ELS  PUNTS  I  ESCRIU-LOS  TU  ON  NOMÉS  HI  HA  UN  PUNTET. 
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DIBUIXA  I  PINTA  TANTES  FLORS  COM  S'INDICA  !!
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