
Hola famílies!!!!!!!!!!!

Estem arribant al final ... així que intentarem aprofitar al màxim el que ens queda 
d'estar junts i acabar amb moltíssima més força .  ENDAVAAANT!!!

 Començaren treballant la valentia i han acabat sent
SUPERHEROIS!!!. Que aquest treball tan bonic no acabe
així!! Una vegada més us demane  moltíssima col·laboració
per acabar-lo com cal. Molt més grans, empoderats i com no,
amb molts somriures!!!!!!

ACTIVITATS PROPOSADES

- CANTAR I BALLAR LA CANÇÓ

    "ETS UN  SUPERHEROI"

Hauran de sentir aquesta cançó i... a ballar, a menejar el cos,
practicar tots els  passos de la coreografia i a continuar
demostrant lo grans ballarins que són !!!
Us deixo l'enllaç per sentir-la i practicar la coreografia.

https://www.youtube.com/watch?v=klzNR2CLsc0

https://www.youtube.com/watch?v=0TyHaWhxe-8

14- JOCS EN FAMÍLIA:  PUNTERIA I SUMES DIVERTIDES

*   PAPIROFLÈXIA: Construir un avió de paper senzill.

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

Ja sabeu que hi ha molts models, per favor, per començar trieu un que
puguen fer a soles.

https://www.youtube.com/watch?v=klzNR2CLsc0
https://www.youtube.com/watch?v=0TyHaWhxe-8
https://www.youtube.com/watch?v=hTiQVKCvSwQ


* CAMPIONAT DE PUNTERIA

        Fer una competició de llançaments i  recordeu-los que
anoten els resultats de tots els jugadors.

     
      * SUMES DIVERTIDES

      -Aprofiteu aquest joc per sumar el resultat dels
llançaments, repassant aquesta operació amb molta
diversió i encerclant sempre el resultat més alt.

      També podeu fer llançaments (sense diana) i mesuir i
anotar en passos, pams... La distància.

 

- JOCS EN FAMÍLIA:     BUSCA  I TROBA II.     "ELS CONTRARIS"

 Encara que  ja saben que els contraris són  paraules que tenen un significat OPOSAT, 
potser en aquest cas, el joc els coste un poc més. Ja m'ho comentareu.

* Buscar  i trobar a  casa.  "ELS CONTRARIS"



-   POT  MÀGIC DE L'AMISTAT I EL BON HUMOR
   
* Realitzar i escriure aquesta recepta.

      RECEPTA MÀGICA

INGREDIENTS:

- Colorant alimentari o pintura
- Purpurina
- Cotó 
- Pot de vidre (sense etiquetes)

ELABORACIÓ:

Començar fent els gots de diversió, barrejar l'aigua 
amb els colorants (tants com vulguen). Després afegir 
un bon grapat de comprensió i companyerisme
 (posar el cotó) i abocar els gots de diversió. A
continuació, amb molta alegria, posar 23 pessics de 
sinceritat (tirar la purpurina) i  per acabar, tancar el pot
amb un ou de força i d'abraçadetes calentetes. 
Mesclar-ho tot amb molt  de RESPECTE, llevant  les
baralles i el mal humor.

 Agitar-lo amb molt de carinyo cada volta que troben a faltar a algun company, quan se 
senten decaiguts, o simplement per agafar forces i recordar lo IMPORTANTS I 
BRILLANTS que són. Observar com, per art de màgia, es van corbant les comissures 
de la boca, se senten millor i contagien amb els seus somriures a totes les persones que 
els envolten.



- PLA DE FOMENT LECTOR

   Amb aquesta activitat acabaran el Pla de Foment Lector.

*  Realitzar la  contraportada dels treballs i després grapar unint la portada i totes 
les seves fitxes.

   Escriure el títol/s dels contes que més els ha agradat (ara que tenen la carpeta a casa  
podran fer-ho tranquil·lament, fullejant tots els treballets de les lectures). Acolorir el 
dibuix ben bonic.

 Llegir, reflexionar, dialogar i repassar amb retoladors els diferents eslògans que  
ixen a la contraportada. 

  Famílies, molt bona setmanaa!!!

  


