Benvolgudes famílies des de l'escola vos volem fer arribar una sèrie de propostes
per a poder fer més entretinguts aquests dies especials a casa. Un llistat d’activitats
que com a acompanyants consideram que us poden servir de guia o d’estimulació
per crear-ne de noves. Trobam que pot ser una oportunitat per gaudir de temps
familiar i fer activitats conjuntes. Esperam que vos siguin d’ajuda i recordau que les
tutores i tutor de 3 anys estarem disponibles via mail, que trobareu a la pàgina web
de l’escola.
Molts ànims i salut per a tots!

DIA

TASQUES

Dll 16

● Dibuix lliure (no conformar-se amb qualsevol cosa,
sempre exigint segons les possibilitats de cada
infant). Tenint esment en la figura humana: dibuixarse a ell/ella, la família, els amics i pintar el millor
possible (pintar les seves produccions, mandales... )
● Explicar allò que han dibuixat
● Treballar el seu nom i llinatges.

Dm 17

● Recordar i identificar els sons de les lletres de
l'alfabet i escriure-les. (les del seu nom o paraules
molt significatives per ells. Ex: MAMA, PAPA, La
inicial dels NOMS dels seus COMPANYS,
J,M,P,N,A,S...)
● Explicar oralment dibuixos, contes; receptes de
cuina (llista ingredients, tenir present les quantitats);
llistes de compra, d'amics i familiars, de jocs, de
juguetes, fer dibuixos per regalar padrins, amics...

Dx 18

● Comptar objectes (escalons, plats i tassons que
posam a taula, contes que tenim, peces de
construccions. etc).
● Repassar i escriure els números( 1,2 i 3, seguint la
direccionalitat correcta )
● Recitar la sèrie numèrica jugant.

Dj 19

● Mesurar objectes amb la mà, peu, i fer-ne un dibuix.
● Realitzar experiments amb material que tingueu per
casa (bombolles de sabó, bufar material de molt i poc
pes...)

Dv 20

● Realitzar construccions amb materials que tinguem
per casa (pots, brics, tubs, fustetes, taps, llaunes,
etc.) i fer-ne un dibuix.

● Cantar la jaia corema, recordar que li llevam una
cama.
Dss i Dg 21 i 22
Dll 23

● Jugar amb puzzles, trencaclosques, encaixos, bingos
de números i també de lletres, dominós, oca... i tot
tipus de joc didàctics.
● Modelar amb plastilina, fang, pasta de sal i fer
escultures etc.

Dm 24

● Retallar amb tisores, fer bocins de paper, aferrar-los,
fer collage, papiroflèxia (avions de paper, vaixells...)
● Fer joc simbòlic amb elements naturals i quotidians
com pedretes, copinyes, pals, pinyes, fulles, llana,
anelles, teles de diferents mides i colors...

Dx 25

● Joc lliure i dirigit, jocs de corda, «piso», jocs amb
xapes, elàstics, pilotes o globus, hula hoop, jocs
populars ( bolles, baldufes ), 1,2,3 pica paret,
mocadoret…
● Experimentar amb diferents elements: sorra, aigua,
gel, fang, plastilina, gelatina, colorants... Per exemple
es poden fer bombolles de sabó o crear slime.

Dj 26

● Activitats de ball i dansa. (en Joan Petit, dansa
lliure…)
● Estirar corda, pujar i baixar escales.
● Ioga, activitats de relaxació.

Dv 27

● Elaborar composicions de mandales amb diferents
elements naturals: botons, diferents tipus de llegums,
amb diferents tipus de pasta alimentària, amb
elements naturals (pedres, pals, fulles, flors,
copinyes...) i/o pintar-ho.
● Cantar la jaia corema, recordar que li llevam una
cama.

Dss i Dg 28 i 29
Dll 30

● Amagar coses per casa i cercar-les seguint les
instruccions (nocions bàsiques d’orientació dins
l’espai: dalt, baix, dreta, esquerra, colors...)
● Fer-nos un massatge. Es poden fer amb les pròpies
mans o amb diferents elements com pilotes, teles...

També podem jugar mentre feim el massatge. Per
exemple: fer un massatge a l’esquena i jugar a fer
com si preparéssim un pizza damunt la seva
esquena, i anar demanant quins ingredients vol que
posem a la pizza.
Dm 31

● Cercar coses per casa amb formes geomètriques i
fer classificacions. Fer seriacions amb joguines.
(classificar per colors, formes, tamany, tipus de
material…)
● Dibuix lliure i explicar allò que han dibuixat

Dx 1

● Fer construccions amb diferents materials: lego,
playmobil, peces de fusta, cartrons...
● Decorar elements com per exemple una camiseta
vella, un cossiol...

Dj 2
● Motricitat fina: fer polseres amb fil de llana i macarrons i
pintar amb témperes, pintura de dits...
● Escoltar diferents estils de música i ballar i/o cantar
Dv 3
● Sembrar llavors, algun planter o alguna planta per
observar el seu procés i les tasques que s’ha de seguir
(posar-hi terra, regar-la, cuidar-la...).
● Netejar les fulles de les plantes de casa que tinguem,
amb cura.
Dss i Dg 4 i 5

Unes tasques que sempre es poden anar fent cada dia.
● Seguir potenciant i treballant els hàbits d’autonomia personal (alimentació,
higiene i ordre).
● Ajudar en la neteja i les tasques de casa: parar taula, ordenar i netejar

l’habitació, llençar la deixalla al contenidor, rentar allò que embruten,
arraconar les joguines utilitzades…
● Mirar contes, llibres i revistes
infantils.
● Conversar amb ells/es tot donant-los un bon model comunicatiu i
expressiu.
● Cantar amb ells
● És interessant tenir un calendari a casa o a la seva habitació i mirar quin dia
és i anar assenyalant els dies.
● Recordar els dies de la setmana. (youtube: Dàmaris Gelabert té la cançó)
● És important escoltar les propostes que sorgeixen dels infants. Hem d’aprofitar
aquesta situació com a oportunitat, encara que sigui una situació inusual.
Sabem que un dels recursos més accessibles actualment són els mitjans
audiovisuals (televisió, tablet, mòbil...). És per això que recomanem un ús
moderat de les pantalles. Si teniu connexió a internet, a la pàgina web de
l'escola: ceipjoanvenyiclar.cat hem compartit amb vosaltres uns recursos molt
interessants per treballar tots aquests aspectes i per gaudir de contes, cançons,
ioga, activitats de relaxació entre d’altres.

Recomanacions de la mestra d’anglés:
Durant aquests dies a casa, seria recomanable, si podeu, fer alguna activitat en Anglès
per tal de que els vostres fills/filles repassin el vocabulari après.
Us facilito algunes pàgines web on podeu trobar cançons, vídeos i jocs.

-

Super Simple Songs: Cançons “Hello, Hello, can you clap your hands? “ la
cantam per començam la classe.
The Singing Walrus: “ I eat fruit” per repassar la fruita i els dies de la setmana.
ABCya: number Bingo (del 0 al 10) per repassar nombres.
British Council Learn English Kids: jocs, histories, fitxetes, cançons.

Recomanacions del mestre de música:

Escoltar i cantar les cançons treballades:
- Cançó: Cançó d'anar a escola

https://www.youtube.com/watch?v=DmRPmJIJ2sU
- Cançó: Campaneta la ning-ning (so-silenci)
https://www.youtube.com/watch?v=c5tmBrSICdE
- Cançó: Una estrella
https://www.youtube.com/watch?v=QcSOUU7rfd0
- Cançó: Aquest timbalet (intensitat: fort i fluix)
- Cançó: Ara plou (silenci, fort i fluix)
- Cançó: El pollet i la gallina (pulsació)

● Recordem que aquest llistat és una GUIA ORIENTATIVA de diferents activitats
per oferir als infants i/o per acompanyar-los. Gràcies per dur a terme aquest
difícil procés amb normalitat i responsabilitat. Esperem que aquest recull
d’activitats a casa vos serveixin d’ajuda.

