
 

INFANTIL 3 ANYS

Estimades famílies, xiquetes i xiquets:                                                                            

Recordeu que podeu donar continuïtat a les activitats de setmanes anteriors que

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

gaudirem amb noves activitats amb les que parlarem, pintaren, jugarem i sobre tot riurem.

Les vostres mestres us trobem molt a faltar, per això, estem encantades i

emocionades de vore els vostres vídeos i fotos. 

ACTIVITATS RECOMANADES 18-22 MAIG

 Conta'ns com et diverteixes: 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.

Dilluns 18, començarem amb un missatge enviat per La Tutora a través del grup de

Whatsapp “Pintors de somriures” en el que es nominaran a diferents xiquets/es per

a començar la activitat. Si algun xiquet/a nominat no té ganes d'enviar res aquesta

setmana pot fer-ho quan li abellisca. O si algun altre company vol animar-se, encara

que no estiga nominat, no hi ha inconvenient.

 A pintar, súper artistes! Curtis, el nostre amic el castor, també us troba molt a faltar i

us proposa unes activitats molt divertides. 

-  Bambolles de colors:

Necessites un bol amb aigua, un poc de 

sabó i pintura del color que més 

t'agrade. Prepara la barreja i ja pots 

començar a bufar amb la palleta. 

Després col.loca damunt un full o 

cartró. Si vols, quan s'asseque posa el 

teu nom i una cordeta. I ja tens un bonic 

cartell per a penjar a la teua habitació.



 A jugar i a contar!

- Sambori: Papà, mamà i els germans segur que us ajudaran a  dibuixar-lo en el sòl

amb guix. I de seguida a començar la diversió mentres salteu i conteu els números.

- Passos d'animal: Es tracta d'avançar cap a una meta seguint les indicacions. Cal

tindre en compte les característiques i sons de l'animal i al mateix temps heu d'anar

comptant els moviments. Per exemple, tres passos de formiga, dos passos d'elefant,

un salt de cangur...Fins i tot passos cap endarrere com el cranc.

 - Pinte sense pintura:

Saps que es pot dibuixar sense paper ni 

colors?

Agafa distints objectes que trobes per 

casa o per el carrer (pedres, pals, fulles, 

taps, pinces...) i utilitza la teua 

imaginació.

T'atreveixes amb algun animal? I què tal 

una cara contenta? Ens encantarà veure 

eixos somriures màgics. 

 - Raqueta-globus.  No fa falta que tingueu 

raqueta. Podeu construir aquest divertit joguet 

amb un tub de cartró, un cordó i un globus. 

Quantes vegades seguides pots colpejar el 

globus? Comença a comptar: un, dos, tres, 

quatre i fins a l'infinit i més enllà.



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

Seguim en contacte diari pel grup de  Whatsapp.

Moltes gràcies per la vostra participació, Rosaana i Rocío. 

Visca la classe de 3 anys i

l'escola Pintor Castell!


