
Hola   famílies!!

ARA Sí QUE HEM ARRIBAT A LA FI.... AQUESTA SERÀ L'úLTIMA
SETMANA, I  IGUAL QUE FèIEM A ESCOLA, INTENTAREM 
TRENCAR UN POQUET AMB LA DINÀMICA DE TREBAll. 

ACTIVITATS PROPOSADES

- CONTINUAR CANTANT I BALLANT LA CANÇÓ

             "ETS UN SUPERHEROI"

- PORTADA DE TREBALLS ORIGINAL

* Fer la portada dels treballs i grapar-los.
  
   Cadascú decidirà com fer-la,  vinga  continueu demostrant lo artistes que sou!! 
Podeu utilitzar qualsevol tècnica i material. Animeu-vos i pegueu una ullada a 
internet, ja sabeu que  trobareu moltes idees. Aixó si, haureu d'escriure tercer 
trimestre i podríeu afegir "treballant a casa". D'ací a uns anys, segur  que us farà 
moltíssima il·lusió veure els vostres treballets.

  Us deixe algun model que m'ha agradat.



- PAPIROFLÈXIA  II

* Fer un ventall de paper casolà.
   
   Comença a fer calor, per estar preparats i sufocar-la, necessitareu un 
VENTALL.  Bona idea no?? Hi ha moltíssimes formes de fer-ho, però 
m'agradaria que  continuareu practicant el doblegat en forma d'acordió. Després 
de fer aquest model podeu fer tots els que vulgueu per a la resta de la 
família...segur que en uns dies us ho  agrairan!!!

https://www.youtube.com/watch?v=7BQBq8nGT0c

https://www.youtube.com/watch?v=24qSbVXYKQE

1r - Pintar o tenyir dos fulls. Unir els papers (amb celo) en forma de rectangle.
2n - Doblegar en forma d'acordió. Un plec al davant, un al darrere.
3r - Apegar un palet de fusta a cada extrem del paper doblegat.
4t- Desplegar-ho 
5è- A gaudir de la fresca amb el ventall!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=7BQBq8nGT0c
https://www.youtube.com/watch?v=24qSbVXYKQE


- JOC DE MEMÒRIA. LÍNIA DEL TEMPS

* Fer memòria i escriure el nom d'aquestes activitats,
festes o celebracions i relacioneu-les amb el mes
corresponent. Les haureu d'organitzar en el temps. Us
recordeu dels mesos? Doncs vinga, a pensaar!!! Una pista,
començareu al setembre,  i cada collage està al color de la
seua estació.

https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0

https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0












Aquestes fotos ja les coneixeu, i també sabeu que són de la primavera,  dels 
vostres moments treballant a casa. ENHORABONA SÚPER 
TREBALLADORS!!!!!!







GRADUACIÓ. PARAULES BONIQUES D'ACOMIADAMENT

Dir adéu des de casa, després d'aquests mesos sense poder estar físicament junts, 
sense poder mirar-nos, tocar-nos, compartir rialles, jocs, és molt dolorós i bonic 
alhora, ja que per contra, hem compartit moments màgics i molt entranyables, 
vídeos, fotos i àudios divertidíssims que mai s'haguerem imaginat i que ens han 
fet  passar moments molt especials amb les nostres famílies, a més de conèixer-
nos millor i enfortir encara més els nostres vincles.

* Gravar un missatge d'acomiadament especial per als amics.

  Aneu a fer un tancament de curs virtual ben bonic!!!. Per tal de fer-ho, us haureu
de preparar unes paraules dolces d'acomiadament per a tots els vostres amics,  un 
desig especial d'estiu o potser preferiu cantar una cançó, ball, recitar un poema... 
el que vulgueu serà PERFECTE... perquè estic convençuda que el fareu amb 
moltíssima il·lusió. Ahhh, també per a l'equip de mestres d'infantil que durant 
aquests anys us  han acompanyat durant aquest petit viatge. 

  Per als meus  súper valents ja sabeu, tot anirà súper bé!!!!! Ens veurem, qui 
sap....  pel carrer, platja o potser a les festes d'algun poble. I al Setembre.... amb 
les piles carregades, després de gaudir d'unes vacances més que merescudes, 
tornarem a estar  junts DINS de la nostra súper escolaaaa!!!! Aupa PINTOR 
CASTELL!!!

CONGRATULATIONS!!!
ENHORABONA!!!

MOLT BON ESTIU!!!! 
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