
INFANTIL 3 ANYS

Benvolgudes famílies:

Ací ens tornem a trobar desitjant que tots i totes us trobeu amb força i salut.

Fa uns dies l'escriptor Eloy Moreno ens va fer arribar una bonica proposta. 
Segurament alguns ja esteu enviant els vostres dibuixos de la seua història.

Nosaltres també volem celebrar “el dia internacional del llibre/conte” que serà el 
pròxim 23 d'abril.

A continuació us deixem propostes d'entre les que podeu triar algunes per fer 

voluntariament amb els vostres fills i filles. Comencem a somiar!

ACTIVITATS RECOMANADES 21-25 ABRIL

 Contes al balcó. Preparar una sessió de contar contes especial al vostre balcó (si

no teniu utilitzeu qualsevol altra estada de la casa). Podeu posar una manta en el

sòl o uns coixins, una caixa amb els seus contes favorits... Xiquets/es poden mirar

contes lliurement, podeu contar-li'ls els papàs i mamàs o algun germà/a major. 

 Aprendre un conte nou: Escoltar i vore els contes de La llegenda de Sant Jordi i

Jordina.

https://www.youtube.com/watch?v=j3tEbugrYcU&pbjreload=10

https://www.youtube.com/watch?v=alOao4XYN3k 

 Comprendre i reflexionar sobre aquests contes:

- Quina història t'ha agradat més? Quin personatge voldries ser tú?

- Contestar preguntes senzilles: Com es diu el cavaller? Què li va passar a la
princesa? Què va brollar de la sang del drac?...

- També, poden intentar contar-vos el conte.

 Poden copiar o escriure el nom de JORDI /JORDINA i dibuixar els personatges.

 Fer un drac i a bufar! https://www.youtube.com/watch?v=FvSn8Ho5nwk

 Disfressar-se o maquillar-se de drac, princesa, príncep, cavaller o cavalleressa.

 Podeu convertir-vos en actors/actrius fent un divertit teatre en família.

https://www.youtube.com/watch?v=FvSn8Ho5nwk
https://www.youtube.com/watch?v=j3tEbugrYcU&pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=alOao4XYN3k


 Vore cançons i vídeos

AVUI 23 D'ABRIL https://www.youtube.com/watch?v=u27xt5oVFEc

Sant Jordi https://www.youtube.com/watch?v=-4wkoJ_ekBE

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

Santa Jordina, heroïna https://www.youtube.com/watch?v=LbymmiAPuN0 

 I alguna coseta més a través de Whatsapp.

 També, teniu disponible aquest mateix document en “Web família”. Vos recorde

que podeu contactar amb la tutora enviant un missatge a través d'aquesta plataforma per

si  necessiteu  fer  alguna  consulta.  Ara,  també,  estarà  disponible  l'ús  del  grup  de

Whatsapp. Gràcies i seguim en contacte, Rocío i Rosaana. 

“Tomemos nuestros libros y nuestros bolígrafos,

que son nuestras armas más poderosas”

Malala Yousafzai
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