
SUGGERIMENT D´ACTIVITATS SETMANA DEL 27 DE MAIG   2N PRIMÀRIA

Felicitats xiquets i xiquetes!!! 

Ja fa uns dies començareu una missió molt important: “Quedar- vos a casa”  i com ho

heu fet molt bé, prompte podreu eixir  un poquet cada dia. Enhorabona, i gràcies per

ser molt responsables!  

Gràcies també a les famílies que col·laboreu amb nosaltres per fer possible  l´escola a

distància.  Continuarem esforçant- nos per aconseguir superar nous reptes junts!!!

                 

I ara ànim per a començar les propostes de la setmana!

Ja  sabeu,  seguiu  el  suggeriments  amb  llibertat  i  organitzeu-  vos  a  la  vostra

conveniència.

LLENGÜES:

 Seguir  amb  la  lectura  diària  en  veu  alta  i  en  silenci  (en  castellà  i  valencià)

treballant la comprensió amb preguntes senzilles com les altres setmanes.

 Com ara teniu accés als llibres digitals podeu aprofitar i llegir els contes de la      

colla l’esquirol.

  També podeu utilitzar per a llegir el recull de llibres de la setmana passada.
https://www.contes.cat/escrits-contes/

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-

cortas-y-rapidas

 Podeu seguir fent dictats, dos a la setmana son suficients. Recordeu que primer

cal llegir atentament el dictat i fer molta atenció a les majúscules i dificultats

ortogràfiques.

https://clic.xtec.cat/projects/r_rr/jclic.js/index.html

 Unes fitxes que podeu imprimir o resoldre oralment amb els pares.

https://clic.xtec.cat/projects/r_rr/jclic.js/index.html
https://www.contes.cat/escrits-contes/
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-cortas-y-rapidas
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-cortas-y-rapidas


MATEMÀTIQUES:

 Fitxes de numeració

              https://clic.xtec.cat/projects/paresena/jclic.js/index.html

https://clic.xtec.cat/projects/jugcalc/jclic.js/index.html

CIÈNCIES:

 Aquesta  setmana  repassarem els  materials,  crec  que  els  vídeo següent  pot

resultar-vos interessant. Sabeu quin és el material més resistent?
https://www.youtube.com/watch?v=hht8vJNntRw

 També aprendrem els  canvis  que provoquen les forces  en els  materials  (  llibre  de

Ciències de la Naturalesa pag 86 i 87).

 Com us agraden molt els vídeos «Camaleón» aquesta setmana en teniu un:

               https://www.youtube.com/watch?v=yRvRw7RqaCA

Per tal de facilitar-vos la tasca, vos adjuntem de nou  fitxes de diferents matèries i

el  solucionari  d´aquestes.  Ja  fareu  l´ús  que  considereu  (podeu  imprimir-les,

repassar i contestar oralment o contestar en un full o en un quadern).

UN FORT APLAUDIMENT PER ALS XIQUETS I

XIQUETES DE SEGON!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=yRvRw7RqaCA
https://www.youtube.com/watch?v=hht8vJNntRw
https://clic.xtec.cat/projects/paresena/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/jugcalc/jclic.js/index.html

