
  

        INFANTIL  5 ANYS
RECOMANACIONS

Cada setmana  proposarem diferents activitats per tal  de treballar totes les àrees. El treball que us 
demanaré serà prou senzillet i anirà acompanyat d'una explicació.

Enllaços que podreu utilitzar  per començar  el dia cantant amb molta alegria.

BON DIA DAMÀRIS GELABERT
https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0

ELS MESOS DE L'ANY DAMARIS GELABERT
https://youtu.be/ukRuUKW9ek0

TOTS SOM ESPECIALS
https://youtu.be/pru8kZwBWJI

LA DANSA DELS AMICS
https://www.youtube.com/watch?v=YxO1qyujJss

HEM FET UN HORT
https://youtu.be/1pKzUyfGBu8

EL AGUA VIENE EL AGUA SE VA
https://youtu.be/PX9Eqd6MzeM

SOC UN CUINER
https://www.youtube.com/watch?v=6yocTkxz-s0

MENJA FRUITA
https://www.youtube.com/watch?v=g-jCX5biUtw

TOMBATOSSALS
https://www.youtube.com/watch?v=tBr578cem3Y

CANÇÓ PAU PINTOR CASTELL. NO IMPORTA QUE LLUEVA
https://www.youtube.com/watch?v=ql6V0rKbC_I

GRACIAS A TODOS LOS SUPERHÉROES DEL CORONAVIRUS
https://www.youtube.com/watch?v=4yETRq2Zctc

 No és una cançó i  no l'hem treballat però està molt bé.
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RECOMANACIONS  SETMANALS

ACTIVITATS

- Senyalar al calendari  i escriure diàriament la data: dia, mes, any. 

- Dibuixar a un amic/ga, escriure el seu nom  i desitjar-li bon dia  , enviar-li  el dibuix per 
WhatsApp,vídeo... reforçant  així el treball dels mitjans de comunicació.
 (Aquesta es podria convertir en una rutina molt motivadora si tots participaren reforçant molt la 
cohesió grupal).

   Us facilitaré el llistat  de la classe i  podríeu organitzar-vos en ordre ascendent, per tal de que a 
tots els arribara la salutació d'un amic.

-  Parlar de la Primavera, partint  sempre dels seus coneixements.

 Donant-li continuïtat  a la proposta dels ARCS (tot anirà bé),  animeu-los a que dibuixen i retallen 
tot tipus de  pardalets, floretes, insectes... i continuen embellint les finestres i balcons.

- Encetar un ABECEDARI de la primavera  (escriure i dibuixar dos parauletes diàries).
  Aquesta tasca la continuarem fins que arribe Pasqua per tal de fer-la poc a  poc.

- Dictats de dos o tres parauletes (lliures)  dins de la pauta Montessori.

  La meua proposta es que facen cada dia dos d'aquestes activitats  i  continuar amb el pla Lector 
setmanal. 

 L'alumnat de 5 anys es troba en un moment maduratiu en el que ja han adquirit molta seguretat i 
Autonomia a l'hora de fer els treballs. Deixeu-los fer, acompanyant-los i voreu com us sorprenen. 
Estigueu  tranquils, en el cas de no poder seguir aquestes orientacions, que aquest tall no els 
suposara cap problema.

Fins la propera setmana!!!
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