RECOMANACIONS 5 ANYS
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. Esperam que vos
siguin d’ajuda i recordau que les tutores de 5 anys estarem disponibles via mail que
trobareu a la pàgina web de l’escola.
Molts d’ànims i salut per a tots!
- Dibuix lliure ( no conformar-se amb qualsevol cosa, sempre exigint segons les
possibilitats de cada infant ) tenint esment a la figura humana: dibuixar-se a ell/ella, la
família, els amics. Pintar el millor i el més detalladament possible (pintar les seves
produccions, mandales...)
- Explicar i escriure allò que han dibuixat ( lletra de pal ). Intentar escriure una frase!
- Treballar l’escriptura sense model del nom i llinatges.
- Recordar i identificar els sons de les lletres de l'alfabet i escriure-les.
- Jugar amb les lletres a formar paraules.
- Escriure paraules o petits textos referent a dibuixos, contes, receptes de cuina (llista dels
ingredients , tenir present les quantitats ), llistes de compra, d'amics i familiars, de jocs, de
juguetes, escriure cartes als padrins, amics...
- Llegir cartells, etiquetes d’objectes que vegeu per casa.
- Llegir paraules i contes ( lletra de pal ).
- És interessant tenir un calendari a casa o a la seva habitació i mirar quin dia és i anar
assenyalant els dies.
- Escriure la data.
- Comptar objectes ( escalons, plats i tassons que posam a taula, contes que tenim, peces
de construccions... ).
- Repassar i escriure els números ( mínim fins a 10 seguint la direccionalitat correcta ).
- Recitar la sèrie numèrica, comptar de 10 en 10, jugant.
- Sumes ( utilitzant els dits o objectes ), en horitzontal, en vertical...
- Cercar coses per casa amb formes geomètriques i fer classificacions. Dibuixar
correctament les formes geomètriques.
- Mesurar objectes amb cinta mètrica i fer-ne un dibuix. Escriure el nombre resultant!
- Realitzar experiments amb material que tingueu per casa ( bombolles de sabó, bufar
material de molt i poc pes, sura no sura... )
- Amagar coses per casa i cercar-les seguint les instruccions ( nocions bàsiques
d’orientació dins l’espai: dalt, baix, dreta , esquerra, colors...)

- Realitzar construccions amb materials que tinguem per casa i fer-ne un dibuix
- Jugar amb puzzles, trencaclosques, encaixos, bingos de números i també de lletres,
dominós, “parxís”... i tot tipus de joc didàctics.
- Contar i llegir-los contes, fer la representació o un dibuix.
- Modelar amb plastilina, fang, pasta de sal i fer escultures ...
- Retallar amb tisores, fer bocins de paper, aferrar-los, fer collage, papiroflexia (avions de
paper, vaixells...)
- Joc lliure i dirigit ( jocs de corda, «piso», jocs amb xapes, elàstics, pilotes o globus, hula
hoop, jocs populars ( bolles , baldufes, io-io... ), 1,2,3 pica paret, mocadoret...
- Activitats de ball i dansa i Karaoke.
- Estirar corda, pujar i baixar escales.
- Treballar la motricitat fina ( per exemple ):
Agafar taps de suro i posar-los dins d’un pot.
Preparar un pot i fer forats a la tapa i que els nens s’entretinguin a posar-hi a dins
bastonets de les orelles o espaguetis.
Dibuixar amb el dit sobre una superfície plena de xocolata, farina, sal....
Preparar una safata amb nous o cigrons i unes pinces i fer-los passar el fruit sec a
una safata per fer glaçons o a una ouera sense que caiguin.
Fer-los posar dins dels forats d’un colador o un recipient amb forats pals de colors
o
fer-los passar macarrons per un cordill i fer un collaret.
- Ioga, activitats de relaxació .
Si teniu ordinador a casa poden jugar a tot tipus de jocs didàctics, recordau també que 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.
Desitjam que passeu aquests dies el més lleument possible. Molts d’ànims i força!!!
Les tutores de 5 anys

RECOMANACIONS DE MÚSICA:
Bon dia,
Recordar el que segueix del que hem treballat fins ara:

- Cançó: Cantam junts (intensitat: fort, mig fort i fluix)
- Cançó: Una plata d'enciam (cançó de triar)
- Cançó: Nadal jazz
- Dansa: La dansa dels esquimals
- Cançó: Neu i glaç (pulsació)
- Cançó: La girafa (altura: agut i greu)
- Cançó: Jaia Corema
Salut !

RECOMANACIONS D’ANGLÈS:
Durant aquests dies a casa, seria recomanable, si podeu, fer alguna activitat d’Anglès per
tal que els vostres fills/es repassin el vocabulari après.
Us facilito algunes pàgines web on podeu trobar cançons, vídeos i jocs.
. Super Single Songs: Cançons Hello, Hello, can you clap your hands? La cantam
per començar 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, històries, fitxetes, cançons...
Ànims i fins aviat
The Teacher
Eva

