
SUGGERIMENT D´ACTIVITATS DEL 4 AL  8 DE MAIG  2n PRIMÀRIA

Estimades famílies,

Comencem una nova setmana amb energies renovades veient als nostres xiquets i

xiquetes passejant pel carrer i prenent l´aire i el sol.

Ànim i a continuar amb  il·lusió!

Ací teniu les nostres propostes. Com sempre, seguiu el suggeriments amb llibertat i

organitzeu- vos a la vostra conveniència.

LLENGÜES:

 Continuar amb la lectura diària  (Recordeu que vos poden ser útils els enllaços

de lectures, en castellà i valencià, que us vam donar).

 Com  ara  tots  podeu  accedir  als  llibres  digitats,  aprofitarem  i  anirem  fent

activitats:

 «El bot de la llagosta» Pàgines 178 i 179 del llibre de valencià-

 Comprove el que he aprés. Pàg. 182( el dictat el farem en el quadern o un full)

 Us proporcione algunes fitxes per repassar continguts en Castellà i Valencià, i

una dita del mes d’abril que podeu pintar, i,si en sabeu més, escriure-les.

MATEMÀTIQUES:

- Observar i repassar la taula del 6 en la pàgina 162 del llibre i després copiar-la a

la llibreta o en un full

- El rellotge, repassar el valor de les agulles del rellotge de la pàgina 166 i fer la

activitat interactiva. 

- Fitxes diverses .

 https://www.tablasdemultiplicar.com/  

https://www.tablasdemultiplicar.com/


CIÈNCIES:

- En aquesta època de l’any la natura reprèn la seua activitat i les plantes la seua

força. Es un bon moment per a fabricar-nos un hort en casa. Podem plantar

llavors de les fruites que tenim a casa o llegums.  Ànim!! Segur que us quedara

un hortet preciós. No us oblideu de fer fotos, me les podreu ensenyar o enviar. 

 Podeu  fer  les  activitats  interactives  del  llibre  de  ciències  de  la

naturalesa. Tema 4

 Us adjunte els links dels vídeos de Camaleón y las plantas, que tant us

agraden i una activitat de JClic

  https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI

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

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

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).

FORÇA, NO ENS RENDIREM!!!

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI
https://clic.xtec.cat/projects/flors/jclic.js/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=kgoDDLxfVOw

