
INFANTIL 3 ANYS

Benvolgudes famílies, xiquets i xiquetes:

Anem a continuar proposant activitats relacionades amb els contes.

Esperem amb il.lusió els vostres vídeos, fotos i audios. A divertir-se!

ACTIVITATS PER A L' ÚLTIMA SETMANA D' ABRIL

 Seguim  amb  l'activitat  de  “Contes  al  balcó”:  Mirar  i  contar  els  vostres  contes
favorits al balcó o a qualsevol altra estada de la casa. Podeu posar una manta en el
sòl o uns coixins, una caixa amb els seus contes favorits... Els xiquets/es poden
mirar i contar-vos contes lliurement, podeu contar-li'ls els papàs i mamàs o algun
germà major. 

 El dilluns anem a encetar una cadena, a través de Whatsapp, per a saber quins són
els vostres contes favorits (clàssics o actuals).  La tutora començarà enviant  un
vídeo inicial i després cada xiquet/xiqueta triarà quin company ha de continuar.

 Comprendre i reflexionar sobre alguns dels contes.

- Què és allò que més els ha agradat i el que no.

- També poden inventar un final diferent o afegir personatges nous a la història.

  Fer dibuixos dels contes i/o escriure els noms dels personatges.

 Disfressar-se  com algun  dels  personatges  dels  contes.  Podeu  convertir-vos  en
actors/actrius fent un divertit teatre en família.

 Vore alguna cançó i vídeo.

A mi me gustan los cuentos https://www.youtube.com/watch?v=ML5YtcIEA50

La canción de los libros https://www.youtube.com/watch?v=3Sc9cKGKzeU

El núvol de la son https://www.youtube.com/watch?v=BgYeSKo7ZBc

Qualsevol nit pot sortir el sol https://www.youtube.com/watch?v=pdlvAvC4Tw4

Fer marcapàgines divertits. Per exemple, 
amb la vostra inicial o amb el vostre nom de 
súper heroi. 
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Ja sabeu que podeu contactar amb la tutora enviant un missatge a través de web

família per si necessiteu fer alguna consulta. Ara, també, tindrem contacte a través del

grup de Whatsapp. Gràcies per la vostra participació, Rosaana i Rocío. 

“Quien lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”

Don Quijote de La Mancha


