
RECOMANACIONS  SETMANALS

 Hola Famílies!!

Ja estem una altra volta en marxa !!. Espere que estigueu tots bé. Cada dia ens
suposa un pas més i un menys per tornar a veure-mos. Espere que hagueu descansat
i aprofitat aquests dies en família per trencar un poc la rutina del treball escolar per 
un més lúdic. I ara sí, amb les piles carregades, i amb moltes ganes e il·lusió, 
reprendre eixe treball que tan bé havíeu fet acompanyant als vostres fills en el seu 
avanç i creixement personal. 

Continuarem amb la dinàmica encetada, i per tal de continuar amb el 
calendari escolar, el treball d'aquesta i les properes setmanes se centrarà en la 
celebració de la "SETMANA DEL LLIBRE". 

ACTIVITATS PROPOSADES

- Treballar l'expressió Oral. Assemblea virtual.
   * fer un dibuix amb títol  i gravar un vídeo curtet explicant  el dia més especial 
o moments més bonics d'aquestes vacances de Pasqua. ( amb qui estava, què feia, 
on estava...)

- Encetar QUADERN D'OBSERVACIÓ. Aquest treball es farà a poc a poc, dibuixant i 
anotant cada dos o tres dies els canvis observats.

* Creixement d'una llavor.

- Escoltar i aprendre la cançó "IMAGINA I VOLARÀS"
* fer un dibuix al·lusiu
https://www.youtube.com/watch?v=XA_7dNZzCqs

-  Tornar a escoltar el conte  SUPER NARVAL I MEDU SHERLOCK              
    https://www.youtube.com/watch?v=_xoN-O-v8_g 
Com ja sabeu, el tema proposat per a aquest curs eren "ELS CÒMICS" .
Per tal de motivar a l'alumnat, començarem el centre d'interès "ELS
SUPERHEROIS" basat en el Còmic que treballàvem a classe "SUPER  
NARVAL I MEDU SHOCK" ( el protagonista es volia convertir en un, però
encara no havia descobert el seu super poder).

https://www.youtube.com/watch?v=XA_7dNZzCqs
https://www.youtube.com/watch?v=_xoN-O-v8_g


-  Sentir el conte  quinzenal  "MÉS QUE LLIBRES"
  *mapa conceptual   "LLEGINT"
               

-  Dissenyar un marca pàgines original amb un súper lema
     
*  Llegir et dóna superpoders
*  Súper Lector

  Com ja sabeu, cada proposta haurà de portar nom, cognom i data.

    Molt bona setmana i cap de setmana Lector!!!!!!


