
INFANTIL 3 ANYS

Com esteu famílies? Esperem que amb la possibilitat de passejar i prendre el

sol hàgeu pogut renovar energies i agafar forces. Deixem arrere un mes d'abril difícil i

arriba maig amb noves esperances. I ja sabeu què es diu: “Per maig mil flors veuràs”. Així

que aquests dies aprendrem algunes coses sobre les flors i amb els seus colors ens

alegraran a tots.

ACTIVITATS RECOMANADES 4-8 MAIG

 Aprofitant les eixides, algun dia podeu observar si es veuen flors en alguns balcons,

jardins o places. Que vegen els seus colors i si és possible que les toquen i oloren.

Podeu enviar-nos alguna foto al grup de whatsapp, si sabeu el nom de la flor ens ho

dieu i si no doncs segur que algun amic/amiga ens ajuda. Si teniu la sort de tindre

una terrassa molt florejada o amb altres plantes, també ens encantarà veure-la

 Podeu fer les vostres pròpies flors. Segur que sereu molt creatius amb l'ajuda dels

papàs/mamàs i germans. Estem desitjant veure el vostre artístic jardí. Exemples:

 Activitat de cura i observació. Podeu convertir-vos en xicotets jardiners: 

- En un gotet amb un cotó humit poseu diverses llentilles o cigrons i veureu què
passa quan vagen passant els dies.

- Una altra variant és utilitzar els pòsits del café. Rosaana, va provar fins i tot amb
llavor de tomata. A continuació, teniu l'exemple:



-  També,  podeu ficar  una llavor  (llima o alvocat)  o  plançó en un test  amb terra.
Xiquets i xiquetes, no us oblideu de regar-la i de que tinga llum del sol.

De tot això, podeu anar fent un registre de fotos. Al llarg de les següents setmanes

veureu com van eixint les arrels o creixent la tija i les fulles. Podeu ensenyar-nos

com creixen les vostres plantetes o flors.

 Escoltar cançons o vídeos.

Las flores más comunes https://www.youtube.com/watch?v=_D0jv2E8JrU

La semilla https://www.youtube.com/watch?v=tH2iOY-ZHnk

 I alguna coseta més a través de Whatsapp. 

Si necessiteu fer alguna consulta podeu contactar a través de Web Família. Seguim

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

https://www.youtube.com/watch?v=_D0jv2E8JrU
https://www.youtube.com/watch?v=tH2iOY-ZHnk

