
  RECOMANACIONS   5 ANYS

           Hola famílies!!!

         Comencem una setmana més i ja en Juny !!!!. Avançant molt en el nostre dia a dia i   
recuperant  la normalitat amb eixa alegria i optimisme que us caracteritza.  El vostre 
treball i esforç  diari, a fet possible dur a terme un treball que a anant millorant 
progressivament.

           Aquesta setmana acabarem el treball dels SUPERHEROIS aprofundint en el 
coneixement de les seves qualitats personals, i enfortint la seua AUTOESTIMA. 

             ACTIVITATS PROPOSADES

         - Després de llegir el llibre dels superpoders, s'hauran adonat que  ells en tenen més 
d'un... reflexioneu i ajudeu-los a fer una descripció de totes aquelles coses en les  que 
destaquen i els  identifiquen. 

  
* Gravar un vídeo explicant a la resta d'amics els seus SUPERPODERS.

        PACIÈNCIA   CURIOSITAT    MEMÒRIA   ALEGRIA    SOLIDARIDAD BALL     
RESPECTE   VALENTIA ORGANITZACIÓ   RESONSABILIAT HUMOR      
CONSTÀNCIA atenció  MÚSICA generositat  creativitat  LECTURA.......

        - Després d'haver acabat el treball de onomatopeies i haver repassat  les bafarades és         
el moment D'INVENTAR EL DIÀLEG  entre aquests dos amics tan peculiars.

        
* Llegir el còmic inventat per MEDU I NARVAL

              

         

 *Invent
ar un 
*
Escriure



* Inventar un diàleg original per a aquestes vinyetes de còmic, utilitzant les 
bafarades i onomatopeies, o inventar les pròpies tires còmiques.

 

         
          

          

        

 
 - JOCS EN  FAMÍLIA: JOC DE LES FRASES I PARAULA INTRUSA

                                                  
          *    Buscar la paraula intrusa, retallar ordenar i escriure  l'oració.

 -  JOCS DE TAULA: Tangram
    
  * Fer un tangram casolà. Retallar, acolorir i jugar a confegir diferents models.

  * Fer un llistat  numerat de totes les figures aconseguides.

 * Concurs de velocitat. Construir  dos models i jugar a veure qui fa les figures  més    
ràpid  o  utilitzar el cronòmetre que tant els agrada.



- El 5 de juny és el dia del MEDI AMBIENT, continuarem fomentant actituds 
responsables cap a la cura del nostre planeta, reflexionant sobre les solucions que estan 
al nostre abast per cuidar-lo.

 Us deixe aquests enllaços.

https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
https://www.youtube.com/watch?v=FWETo5mnQ6c

El celebrarem construint alguna MANUALITAT  i reutilitzant   materials que tingueu a 
casa. Us proposo fer EL PROJECTOR MÀGIC, ja que tal com em van dir, els va 
agradar molt el joc de les ombres. A veure si s'entretenen dissenyant els seus models.

https://www.youtube.com/watch?v=zYYTgtCt4Cc

  

- PLA   DE FOMENT LECTOR

*  Realitzar la portada dels treballs.
    Imaginar i dibuixar els personatges que eixiran del conte i pegar la seva foto al 
Lector/a. Posar títol "Les meves lectures". 

 FAMÍLIES, MOLT BONA SETMANAA!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=zYYTgtCt4Cc
https://www.youtube.com/watch?v=SXi7WQjcTNM
https://www.youtube.com/watch?v=FWETo5mnQ6c
https://www.youtube.com/watch?v=gKB_7MUPxT4
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE



