
INFANTIL 3 ANYS

ACTIVITATS RECOMANADES PER A LAPRIMERA SETMANA

• LLENGUATGE ORAL I ESCRIT:

-  Reforçar  el  traç del  nom propi  i  l'hàbit  d'agafar  el  llapis  amb “la  pinça,  pinceta”  ,  asseure's
correctament en la cadira i subjectar el paper amb l'altra mà.

- Mirar i contar contes.

-Recordar els noms dels seus companys i de les mestres. Com són, coses que feien amb ells i
elles, etc.

- Demanar-los que ens conten el que han fet durant el dia. Deixar-los que parlen escoltant-los amb
tranquil·litat. Així afavorim el seu llenguatge oral, augmentant el vocabulari amb les experiències
d'aquests dies. Els ajudarem a estructurar correctament les frases.

- Continuar demanant les coses per favor, donar les gràcies, saludar i acomiadar-se quan se’n van
al llit amb un somriure.

- Jugar a fer l’assemblea: Passar la llista, mirar quin temps fa i dibuixar-lo, quin dia de la setmana
és, quin mes i quina estació , mirar en quin dia del calendari estem i anar encerclant.

• JOCS DE LÒGICA-MATEMÀTICA:

- Reforçar el comptatge amb els números del calendari i els dies de la setmana.

- Reforçar la grafia del número 1 i associar-la a la quantitat corresponent.

- Dibuixar cercles.

-Jocs de taula (Oca, domino...), puzles i trencaclosques.

• JOCS ARTÍSTICS:

- Proporcionar-los materials diversos com a revistes, paper de regal, tubs de rotllos de cartró,
pegament  i  permetre'ls  que inventen.  Poden retallar,  rasgar,  acolorir  i  pegar tot  el  que siguen
capaços d'imaginar.

-Poden fer dibuixos per als seus amics com un regal.

• JOCS DE MOVIMENT:

- Encara que aquests dies tenim la mobilitat limitada, hem de procurar que els xiquets/as tinguen

moments per a saltar, ballar i moments de relaxació i/o massatge. Podeu participar tota la família.

➢ ACLARIMENT:   No heu de fer totes les activitats en un mateix dia ni tampoc tots els

dies. Podeu triar el moment del dia que més convinga per a realitzar-les. Igualment

podeu fer altres activitats i jocs que considereu del vostre gust i elecció.



Ací teniu els enllaços dels vídeos i cançons que utilitzem habitualment a classe:

BON DIA https://youtu.be/BF7w-xJUlwM

QUIN DIA FA? https://youtu.be/yujs2-OMkJU https://youtu.be/_p3Gl_ogA30

SOL, SOLET https://youtu.be/8dLQ00xZ2jY

ELS DIES DE LA SETMANA https://youtu.be/4atoVE3t-yo

QUI SÓC JO? https://youtu.be/_EITuHjRJxc

LES VOCALS https://youtu.be/whuKasZzqDU

ABECEDARI https://youtu.be/wQZjKsUxnws

https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8

EL BAILE DE LAS FRUTAS https://www.youtube.com/watch?v=M4cwUR-oKpY

FRUITES I VERDURES https://www.youtube.com/watch?v=U_4UmM8MuV0

MENJA FRUITA https://www.youtube.com/watch?v=g-jCX5biUtw

SÓC UN CUINER https://youtu.be/6yocTkxz-s0

https://www.youtube.com/watch?v=AB01EC1Dtg4

MÚSICA RELAX https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts

https://www.youtube.com/watch?v=4ExNM0RrH0o

https://www.youtube.com/watch?v=rIzKdmDxdD0

ENCARA QUE ESTEM EN UNA SITUACIÓ ATÍPICA NO HEM D'OBLIDAR:

 Reforçar hàbits d'ordre i higiene personal tan importants en aquests moments.

 Reforçar hàbits d’autonomia en tasques diàries de casa. Com preparar desdejuni, vestir-

se, parar taula, mocar-se, etc.

 Oferir-los demostracions d'afecte amb carícies, petons, cosquerelles. Lloar les conductes

positives sempre però també renyir les negatives.

 Reforçar-los positivament tots els assoliments que vagen aconseguint i ajudar-los a millorar

aquelles que més els costen.

 No donar-los tot el que demanen i ensenyar-los a triar. Acostumar-los a esperar, si cal, per

satisfer les seues necessitats o desitjos.

 Els xiquets/as necessiten estar amb altres de la seua edat per a afavorir la comunicació i

compartir  experiències socialitzadores. Que la barrera física no us impedisca seguir en

contacte. Utilitzeu amb prudència i moderació les noves tecnologies per a explicar què feu i

com esteu a través de vídeo o fotografia. Necessiten expressar els seus sentiments.

Fins aviat i molts ànims! Atentament, Rocío i Rosaana.
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