Bon dia famílies, aquí vos enviam algunes propostes per realitzar amb els
vostres fills al llarg d’aquests dies. Ho podeu organitzar com volgueu.

PROPOSTA
RUTINES

DESCRIPCIÓ
- Seguir amb les rutines del dia com
alimentació, higiene, ordre, ajudar amb les
tasques de la casa.
- Bon dia, comptar els dies al calendari,
pensar quin dia de la setmana ens trobam i
repassar els altres dies. ( Youtube: cançó
Damàris Gelabert “Bon dia”, “Dies de la
setmana”).

LÒGICA-MATEMÀTICA:
1- Seriacions

1- Col·locar elements
ordenada i repetitiva .
Exemple:

d’una

manera

Es pot realitzar en qualsevol objecte de
casa.
2- Comptar objectes

3Relacionar
quantitat

grafia

4- Mesurar objectes
5- Formes geomètriques

2- Comptar objectes de casa, fer conjunts.
Exemple: Agafa 3 sabates, agafa 4 pomes,
(fins a 5).
- Cercar objectes i classificar per colors,
formes. Youtube:
* El cançoner del MIC: “La cançó dels
colors”.
* Números de l’1 al 10 en català: “comptar
per a nadons”.
i 3- Comptar objectes i cercar el nombre (nº).

4- Mesurar objectes en cinta mètrica, corda
o cinta.
5- Cercar formes geomètriques (quadrat,
cercle, triangle, rectangle) per casa i
classificar-les i fer el dibuix.

6- Orientació espai

LECTOESCRIPTURA I
MOTRICITAT FINA

ALTRES

6- Amagar coses i cercar-les fent una
descripció del que pot ser. (Atributs).
- Fer construccions i fer el dibuix.
1- Escriure el seu nom i llinatge, nom de la
mare, del pare, germans, amics, padrins,
noms nins de la seva classe.
2- Escriure cartes als amics, padrins,
mestres.
3- Cercar lletres per la casa i escriure els
noms dels objectes. Exemple: als aliments,
a les revistes, diaris.
Youtube:
* Abecedari català de Jean Paul Wabotaï
* Cançons Damàris Gelabert: Abecedari,
AEIOU.
4- Retallar papers amb tisores o amb els dits
i fer bocins, aferrar i fer un collage.
5- Plastilina o pasta de sal ( farina, sal i
aigua)
6- Preparar recepta tenint present les
mesures, el pes, les quantitats i pastar.
7- Aferrar gomets a qualsevol dibuix.
1- Contar contes i fer representació.
2- Fer bombolles de sabó, bufar objectes de
poc pes.
3- Jocs de taula
4- Realitzar algun tipus de moviment com
ioga, ballar, cantar, exercicis en família.
5- Joc lliure
6- Internet: “Una mà de contes”

MÚSICA
Bon dia,
Us envïi les indicacions de música.
Recordar el que segueix del que hem treballat fins ara:
- Cançó: La caseta
- Cançó: Mans enlaire (pulsació)
- Cançó: Llums de Nadal
- Cançó: Pastoret, d'on véns? (solista-cor)
- Dansa: Kwaheri

- Cançó: El moixet trist (glissandi)
- Cançó: Jaia Corema
Salut. Joan
ANGLÈS
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.
Ànims i fins aviat
The Teacher
Eva

Recordau que a la pàgina web de l’escola: ceipjoanvenyiclar.cat trobareu uns
recursos que hem compartit amb vosaltres i els nostres correus per si voleu
contactar amb nosaltres.
Ànims ,salut!

