
INFANTIL 3 ANYS

Estimades famílies:                                                                          

Continuem proposant-vos més activitats amb les que els vostres fills/filles puguen
expressar-se  a  nivell  oral,  creatiu  o  sensitiu.  Igualment,  podeu donar  continuïtat  a  les
activitats de setmanes anteriors que més us agraden i s'adeqüen a les vostres necessitats.

ACTIVITATS RECOMANADES 8-12 JUNY

 Conta'ns com et diverteixes:  Ens agradaria que ens explicareu i ensenyareu què és

allò què més us agrade fer amb la vostra família. Qualsevol xiquet/a pot participar.

 Conta endevinalles i acudits: Us atreviu a contar-nos un acudit? I una endevinalla?

segur que els vostres companys no pararan fins a donar amb la solució.

 Artistes en acció:

-  MODELATGE:  Aquesta setmana Curtis us convida a convertir-vos en escultors/res. 

Perquè no us atreviu a modelar qualsevol cosa que imagineu? Per exemple, podeu fer-ho 

amb plastilina o amb fang. I si us animeu podeu pintar les vostres obres d'art.



 Estimulant els sentits

-SENTIT DE LA VISTA: Caminar en línia recta amb els ulls tapats, fer un dibuix amb

els  ulls  embenats.  Poc  a  poc  pot  anar  augmentant  l'exigència  amb formes  més

complexes.

-SENTIT DEL GUST: Reconéixer aliments al tastar-los sense veure'ls, reconéixer els

diferents sabors (dolç, amarg, àcid o salat), preparar un deliciós batut de fruites. 

-SENTIT  DEL  TACTE:  Reconéixer  objectes  sense  mirar-los  (anar  augmentant  

l'exigència amb objectes més desconeguts per als xiquets/es), buscar dins d'un pot 

de sal o arròs algúns objecte, jugar amb  textures diferents com arena de platja o 

espuma d'afaitar, crear un panell sensorial amb objectes de diferents textures.

-SENTIT DE L'OÏDA: Cantar o parlar amb distints tons de veu, reconéixer el so de 

diferents objetes, animals i de instruments musicals sense veure'ls (pot utilitzar-se  

físicament  l'objecte,  reproducció  electrònica  o  fins  i  tot  jugar  amb  la  família  

imitant els sorolls i endevinant). 

-SENTIT DE L'OLFACTE: Reconéixer diferents aromes amb els ulls embenats (ens 

agrada  o  resulta  desagradable?),  pintar  amb espècies  i  condiments  (pot  valdre  

qualsevol barreja feta amb oli, vinagre i espècies).

-  COLLAGE:  Per a començar a crear un collage només cal anar pegant paper, cartolina, 

cintes, retallades de revistes i molt més altres materials. La idea és que els més xicotets 

deixen volar la seua imaginació. Els resultats seràn sorprenents (paisatges, figures, 

cares originals, quadres abstractes...)

Curtis, us dona un xicotet consell: Proveu d'escoltar la vostra música favorita mentre 
us convertiu en súper artistes.



“Aquello que nos hace sentir nos hace felices”

Seguim en contacte a través de Whatsapp. Esperem les vostres fotos, àudios i vídeos. 

Gràcies per la vostra participació, Rosaana i Rocío.


