
INFANTIL 4 ANYS  

ACTIVITATS RECOMANADES 

Aquesta setmana continuarem el nostre conte, mirarem com estan les nostres 

plantetes, construirem un cuc mòbil, farem sèries i jugarem amb els números i les 

lletres. Recordeu que són voluntàries i no és necessari fer-les totes durant aquesta 

setmana. Així mateix si voleu també podeu continuar fent alguna recomanació de la 

darrere setmana. Algunes propostes son les següents: 

Continuarem fent l’activitat d’un conte entre tots. Ens està quedant un conte mot 

divertit i encara li falte molta aventura per descobrir al nostre pirata Wiki. Què li 

passarà a l’illa? Què faran els nous personatges la zebra i el pardal? Quines ganes de 

seguir la aventura tots junts! 

Aquesta setmana podeu enviar fotos o xicotets vídeos mostrant com estan 

creixent les vostres plantetes i com les cuideu. A l’escola totes les setmanes 

anàvem un ratet al nostre hort amb el mestre Saul. Què vos sembla si li fem arribar els 

vostres missatges? De segur que s’alegra molt de vore-vos i de veure que a casa 

també esteu plantant i cuidant les plantes. A més el mestre Saul vos farà arribar una 

sorpreseta al grup de WhatsApp. Quina il·lusió perquè ell sap molt de les plantes!    

Podeu fer altres plantetes a casa amb diferents materials: amb corfes d’ous, amb una 

fotografia de la vostra cara pegada en el test i el pèl anirà creixent a la planta, amb 

esponges...queden unes plantetes molt divertides!  

Com ara ja si que estem a la primavera i als cucs els encanta estar en la 

terra...anem a fer un cuc mòbil per fer-lo córrer al voltant de les nostres plantetes. 

Aquesta setmana vos enviaré un vídeo al grup de WhatsApp on explicaré com fer-lo. 

Per fer aquesta activitat necessitarem un full, retoladors, tisores, una palleta i... bufar 

molt fort! 

També podem fer sèries amb objectes de casa. Podeu recopilar diferents 

objectes repetits, col·loqueu les primeres peces inicials per a que els xiquets continuen 

la sèrie. Poden ser sèries a on combinem colors, grandàries i objectes diferents. Quan 

tingueu la sèrie feta podeu enviar una foto al grup per veure quines sèries més 

originals creeu.  



Jugarem a la silueta dels números. Dibuixarem en una fulla una silueta i dins 

d’ella tenen que escriure els números que vosaltres li aneu dient del 1 al 6. Una volta 

tenim la silueta plena de números i repetits començarà el joc. Tirarem un dau i tindrem 

que ratllar el numero que ix en el dau fins que estiguen tots els números de la nostra 

silueta. 

Anirem a la perruqueria dels números. Necessitarem rotllos de paper de vàter i 

pinces de estendre la roba. En els rotllos tenen que dibuixar les persones sense 

monyo i en la camiseta ficar-li un número que serà els pèls que tindrà al cap. Si teniu 

les pinces de colors podeu jugar també amb el color dels pèls del cap. Ací teniu un 

enllaç on podeu veure un xicoteta explicació de l’activitat. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7Q4EVBRnqw 

Altre joc per jugar a ser perruquers i perruqueres és dibuixar en els rotllos de 

vàter o de cuina les parts de la cara: ulls, celles, pestanyes, nas i boca. Les orelles les 

podeu dibuixar i pegar a part. Si ho feu amb els rotllos de cuina podem fer tot el cos i 

dibuixar la roba. En la part superior del rotllo pegarem un full amb celo per a poder fer 

el pèl i li podem tallar com vulguem.  

També podem jugar al joc del nom. En un full li anirem dient al xiquet algunes 

lletres del abecedari per a que les escriga disperses. Totes les lletres les té que 

escriure amb el mateix color. Hem de tindre en compte les lletres del nom del nostre fill 

per a incloure aquestes lletres en el dictat. Dalt del full escriurà el seu nom però cada 

lletra d’un color. Li demanarem que troben les lletres del seu nom i les encercle amb el 

color que correspon. Podem repetir aquesta activitat amb diferents noms de familiars, 

companys de classe...Aprofiteu aquesta activitat per controlar el traç de les lletres.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7Q4EVBRnqw


I PER SUPOST JUGAR I JUGAR!!! 

Els xiquets volen jugar, necessiten jugar i han de jugar per divertir-se però no 

oblideu que també per aprendre, créixer i desenvolupar-se.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA ABRAÇADA !!! 

ANA 


