
INFANTIL 4 ANYS 

ACTIVITATS RECOMANADES 

 
- Fer dibuixos amb colors, retoladors, pintura, aquarel·les…i ficar-los a les 

finestres de casa. 

- Fer cartes i dibuixos per als vostres amics i guardar-les en una caixa reciclada 

decorada per vosaltres. En els dibuixos fiqueu el vostre nom i el nom del amic o 

amiga a qui li feu la carta o dibuix. Quan tornem a l’escola vorem eixes caixes 

amb molta estima tots junts. 

- Mirar el calendari i escriure diàriament la data (dia, mes i any) i mirar el temps 

per la finestra.  

- Fer un llistat durant aquesta setmana dels noms dels companys de classe i 

reforçar l’hàbit d’agafar el llapis correctament. 

- Disfressar-vos i pintar cares amb temàtica de la primavera. 

- Mirar fotografies i vídeos dels companys i de l’escola. En el canal de YouTube 

del Pintor Castell teniu diferents vídeos de celebracions a l’escola. 

- Fer manualitats amb materials reciclats, murals, collage, retallar amb tisores, 

pegar papers, jugar amb plastilina... 

- Jugar al veo-veo amb la família i els veïns del carrer. 

- Cuinar en família i fer receptes fàcils escrivint els ingredients.  

- Jocs de taula: dominó, memory, puzles, la oca… 

- Cinema en família 

- Cantar, ballar, fer coreografies... 

- Jugar a l’amagatall, al pilla-pilla, al mocadoret, fer circuits, gimcana per casa... 

- Mirar contes, inventar històries, canviar finals dels contes... 

- Fer massatges amb música relaxant, banys relaxants, ioga... 

-  Cerca de lletres: buscar lletres a la roba, revistes, contes, als envasos dels 

aliments... 

-  Cerca de números: en els diferents objectes de casa com revistes, roba, 

números de telèfons... 

- Feu sumes i restes senzilles amb el menjar, joguets... 

- Ajudar en les tasques de casa: guardar coberts, guardar la roba, parar taula, 

reciclar, netejar... 

- En el canal de la televisió TVE2 de 9h a 9:30h del mati podeu fer exercici tota 

la família. 



ENLLAÇOS D’ALGUNES CANÇONS TREBALLADES A CLASSE 

- «Bon dia» Dàmaris Gelabert  https://www.youtube.com/watch?v=BF7w-

xJUlwM 

- «Els dies de la setmana»Dàmaris Gelabert 

https://www.youtube.com/watch?v=4atoVE3t-yo 

- Days of the week song for kids» 

https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&list=PLv6OVhuGkqEqDuftgsT

BqkWP2ES8WFOBY 

- «Quin dia fa» https://www.youtube.com/watch?v=_p3Gl_ogA30 

- « How’s The Weather? Super Simple Songs» 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

- «Mesos any» https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0 

- «Sol solet » https://www.youtube.com/watch?v=8dLQ00xZ2jY 

- «Les vocals» Dàmaris    https://www.youtube.com/watch?v=whuKasZzqDU 

- «Abecedari» Jean Paul Wabotai https://www.youtube.com/watch?v=T-

AKoOvcKX8 

- «L'hora de fer música» Dàmaris Gelabert 

https://www.youtube.com/watch?v=UwZfD0rjeVk&list=PLSzThxPCa5bxnjeeB5

Wg2-lBdQlZPQLi1&index=12 

ACLARIMENT: No heu de fer totes les activitats en un mateix dia. Igualment 

podeu fer altres activitats i jocs que considereu del vostre gust i elecció com 

esteu fent.        

 

MOLTS ÀNIMS!!! 

 

QUÉDATE EN CASA 

 

ANA 
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