
INFANTIL 3 ANYS

Estimades famílies, xiquets i xiquetes:                                                                            

Aquesta setmana continuem divertint-nos amb més activitats amb les que parlareu,

pintareu i jugareu. Però podeu donar continuïtat a les activitats de setmanes anteriors que

més us agraden, motiven i s'adeqüen a les vostres necessitats.

Seguim en contacte pel grup de  Whatsapp. Esperem les vostres fotos, àudios i vídeos.

 

ACTIVITATS RECOMANADES 25-29 MAIG

 Conta'ns  com  et  diverteixes: Seguim  amb  aquesta  activitat.  Encara  falten

xiquets/xiquetes per participar!

Ens agradaria que ens explicareu i ensenyareu què és allò què més us agrade fer

amb la vostra família ja siga a casa o al carrer (un joc, cuinant, pintant...). Podeu

enviar foto, vídeo o àudio al grup de Whatsapp “Pintors de somriures”. Els amics o

La Tutora continuarà nominant.Si algun xiquet/a nominat no té ganes d'enviar res

quan siga nominat pot fer-ho quan li abellisca. O si algun altre company vol animar-

se, encara que no estiga nominat, no hi ha inconvenient.

 Conta  endevinalles  i  acudits: Per  a  continuar  amb  més  diversió...  Us  atreviu  a

contar-nos un acudit? I a més si sabeu alguna endevinalla segur que els vostres

companys no pararan fins a donar amb la solució.

 A pintar i crear, súper artistes! Curtis té més idees divertides per a vosaltres.

-  PINTURA AMB FILS:  Busca uns fils més o menys gruixuts, uns fulls i un poc de 

pintura. Pots ficar el fil dins d'un pot amb la pintura o pintar-lo a poc a poc amb un pinzell. 

Prova a posar més d'un fil amb difrents colors i a veure quin és el resultat. 

Amb pintura especial també pots pintar  alguna peça de tela. Et decores una samarreta?



Ací, teniu enllaços amb l'explicació:

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

https://www.youtube.com/watch?v=b9Yc50__OnU

 Jocs de psicomotricitat fina.

 Jocs de psicomotricitat grossa.

Aquesta setmana, simplement, eixiu a jugar al carrer i als parcs  i no pareu de còrrer,

saltar i riure amb la família i amics. Quin millor exercici?

Si teniu la sort de passejar per la platja podeu agafar petxines i caragols de mar.

Potser  us  abelleix  escriure  o  dibuixar  en  l'arena  mullada.  O  deixar  ben  fort  les

vostres petjades en la sorra mentres el mar les esborra.

-  L'AIGUA QUE CAMINA:  Un senzill 

experiment amb el que podreu veure com es fan 

barrejes de colors. I observar la capil.laritat de 

l'aigua.

https://www.youtube.com/watch?v=GrTLxzs29gM

-  PINÇA, PINCETA:

Activitat per a reforçar la prensió dels dits. 

Necessitem cartó, retoladors i unes pinces de 

la roba. Aquest joc ajudarà a l'associació i 

reconeixement de colors, números, lletres o 

formes geomètriques.

https://www.youtube.com/watch?v=kxcaHlqUZtg
https://www.youtube.com/watch?v=b9Yc50__OnU
https://www.youtube.com/watch?v=GrTLxzs29gM


“El Sol nos da la vida y la risa nos la alarga”.

 Atentament, Rosaana i Rocío.


