
Hello families and kids!! 

Here we are one more week!!  

We continue doing activities relative to SUMMER!! 

Vos recorde que estic a la vostra disposició a través de 

tortajada_neu@gva.es 

ICE CREAM 

En aquesta activitat repassarem colors i números a la vegada que creem el 

nostre gelat.  

A continuació trobeu el con, que serà la base del vostre gelat, i també un 

seguit de boles de colors que simularan les boles de sabor del gelat. 

 

 

 

 

         RED       BLUE 

 

 

 

 

             YELLOW      GREEN 

 

 

 

 

      ORANGE           PINK 

 



DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT:  

Abans de passar a crear els gelat és important recordar els colors amb els 

quals anem a jugar i el números. 

Una vegada hem fet el recordatori podem dur a terme dos modalitats del 

joc: 

1- Deixar que el xiquet o la xiqueta monte el gelat amb les boles que li 

abellisquen i posteriorment preguntar: 

 

"How many scoops does the ice cream have?" (Quantes boles té el 

gelat?) 

 

"What colors are the scoops?" (De quin color són les boles?) 

 

2- Demanar directament al xiquet o la xiqueta que col·loque les boles 

que nosaltres li diem: 

 

“Put two (one/three..) scoops in the ice cream” (Col·loca dos (una, 

tres...) boles en el gelat” 

 

“Put the blue scoop in the ice cream” (Col·loca la bola de color 

blau en el gelat) 

 

 

 

ADAPTACIONS PER EDAT: 

A continuació faré unes recomanacions per edats, encara que m’agradaria 

remarcar que cada xiquet i xiqueta és distint de la resta i pot ser alguns es 

senten més motivats per l’activitat que altres, la qual cosa implique que 

s’interessen per conèixer més o menys colors o números.  

3 ANYS: amb l’alumnat de tres anys, treballar colors com “red, blue and 

green” i números “one, two, three” pot ser suficient per a ells i elles, encara 

que com ja he dit abans, podeu treballar tants com el xiquet o la xiqueta 

necessite.  



4 ANYS: amb l’alumnat de quatre anys, treballar colors com “red, blue, 

green and yellow” i números “one, two, three, four” pot ser suficient per a 

ells i elles, encara que com ja he dit abans, podeu treballar tants com el 

xiquet o la xiqueta necessite. 

5 ANYS: amb l’alumnat de cinc anys, podeu treballar colors com “red, 

blue, green, yellow, orange and pink” i números “one, two, three, four, 

five”. Açò pot ser suficient per a ells i elles, encara que com ja he dit abans, 

podeu treballar tants com el xiquet o la xiqueta necessite. 

 

PHOTO FRAME 

En aquesta activitat vos propose fer un marc de fotos casolà per ficar una 

bonica foto d’aquest estiu que està per vindre. 

Necessitareu: 

- A piece of cardboard (un tros de cartró) 

- Scissors (tisores) 

- Glue (pegament) 

- Summer elements: sand, stones, shells (elements de l’estiu com 

sorra, pedres, petxines) 

FIRST STEP 

  

Prepare glue, cardboard and scissors. 

 

 



SECOND STEP 

 

With and adult cut a square in the cardboard 

THIRD STEP 

 

Take out the square 

FOURTH STEP 

 Decorate the frame 



FIFTH STEP 

 

Add glue 

 

SIXTH STEP 

 

Add the summer elements: sand, stones, shells… 


