
INFANTIL 3 ANYS

Estimades famílies, xiquetes i xiquets:                                                                            

Aquesta setmana continuem divertint-nos amb activitats amb les que parlarem,

pintaren i jugarem. Recordeu que podeu donar continuïtat a les activitats de setmanes

anteriors que més us agraden, motiven i s'adeqüen a les vostres necessitats.

Esperem que pugueu gaudir amb els retrobaments familiars i els passejos al sol. Seguim

en contacte diari pel grup de  Whatsapp. Atentament, Rosaana i Rocío. 

ACTIVITATS RECOMANADES 25-29 MAIG

 Conta'ns com et diverteixes: Seguim amb aquesta activitat per tal de que tots els

xiquets/xiquetes de la classe puguen participar.

Ens agradaria que ens explicareu i ensenyareu què és allò què més us agrade fer

amb la vostra família ja siga a casa o al carrer (un joc, cuinant, pintant...). Podeu

enviar foto, vídeo o àudio al grup de Whatsapp “Pintors de somriures” Dilluns 25,

La Tutora continuarà nominant.Si algun xiquet/a nominat no té ganes d'enviar res

quan siga nominat pot fer-ho quan li abellisca. O si algun altre company vol animar-

se, encara que no estiga nominat, no hi ha inconvenient.

 A pintar i crear, súper artistes! Curtis té noves idees molt divertides. 

-  ESTAMPAR AMB PINTURA: Es pot estampar amb multitud d'objectes i 

materials: esponges, flors, fulles, forquetes, bastonets de cotó, segells fets amb 

pataques, paper de bambolles, peces de construcció...proveu a estampar amb cigrons o 

fesols ficats d'un globus. Simplement podeu estampar els objectes o crear dibuixos.

Una altra opció d'estampació es doblegar un full per la meitat, l'obriu i en un costat 

poseu un poc de pintura, tanqueu i pressioneu la pintura. Quan el desplegueu veureu 

formes màgiques.



 Jocs de psicomotricitat fina.

Ara que podeu veure a amics i familiars que vos pareix si els feu regal? Segur que

els encanta rebre un collar o polsera fet per vosaltres amb molt d' afecte. Podeu

utilitzar macarrons o qualsevol altre material per a enfilar, per exemple, trossets de

palletes.

Voleu divertir-vos fent macarrons de mil colors?

VÍDEO Cómo teñir todo tipo de pasta https://www.youtube.com/watch?v=16v4YNEV404

https://www.youtube.com/watch?v=16v4YNEV404


 Jocs de psicomotricitat grossa.

Encara que quan eixeu al carrer no podeu jugar als gronxadors hi ha molts jocs amb

els que podeu gaudir.

- BITLLES RECICLADES: Podeu 

fabricar-les amb llaunes o gots de iogurt 

buits. També, reciclant botelles. Ompliu-les 

amb pedretes, llegums o amb aigua i pintura. 

Si us abelleix podeu decorar-les i ficar els 

números.  A veure eixa punteria, família! 

Teniu diversió per a una bona estona.

-  EQUILIBRISTES: Anem a posar a prova la vostra coordinació i equilibri. Amb 

ajuda dels pares o germans podeu dibuixar amb guix al carrer diferents camins  

per a resseguir (recte, corba, zig-zag). Proveu a anar a poc a poc i després cada 

vegada més ràpid sense eixir-se de les línies, o aneu de puntetes o amb els talons.

Una altra variant es resseguir un camí fet amb cordes.


