FEINES PER ESTAR A CASA
A continuació trobareu una llista de tasques que podeu fer amb els vostres fills i filles
aquests dies per tal de poder continuar aprenent i creant conjuntament espais
d’aprenentatge i joc.

ACTIVITATS QUE PODEM FER:
☐ FER UN CALENDARI DE RUTINES DIÀRIES
☐ Teatralitzar algun conte popular. Amb titelles o ells mateixos que siguin els
personatges , amb robes i algun complement ens podem disfressar una mica.
☐ dibuixar i pintar coses que ens agraden com mandales .
☐ llegir un conte, si és molt llarg, es poden llegir un parell de pàgines cada dia . En
finalitzar , escriure el títol, o 5 paraules que comencin per la A , o qualsevol altre
lletra, escriure una frase relacionada amb el conte, i finalment un dibuix.
☐ fer llistes de objectes (10 com a mínim) cada dia, per exemple, objectes de la
cuina, objectes del menjador, coses que puc trobar al balcó , coses que veig per la
finestra, etc…
☐ dictats de paraules
☐ mots encreuats senzills i amb dibuixos
☐ fer rimes senzilles I rodolins.
Per exemple: bruixa rima amb…….
Anell rima amb…….

☐ fer una descripció d’alguna persona de la família. Cabells, ulls, boca, nas, etc.
☐ cuinar i escriure la llista d’ingredients o la recepta .

MATEMÀTIQUES
☐ fer petites sumes i potenciar el càlcul mental. Per exemple , si avui és dia 16
pensar diferents operacions per aconseguir la quantitat 16. Anotar en un full o
llibreta les frases matemàtiques resultants. Ex 15+1, 14+2 10+6, etc.
☐ repassar les quantitats fins al 100. Amb el panell numèric.

☐ fer “crucimeros”, ho han fet a classe!

☐ fer puzzles, tangram.
☐ jocs de taula
☐ jugar a cartes, que les ordenin de més petita més gran i jugar a “guerra” o al
cinquillo. Quan acabin de jugar ho poden explicar en un full o llibreta.
JOC DE GUERRA : es reparteixen totes les cartes entre els jugadors ( dos
jugadors) les cartes estan en una pila , mirant a la taula , i tots dos jugadors
treuen carta a la vegada. Guanya la carta més alta. El jugador que té la carta més
alta es queda amb les cartes del mig . Si es produeix empat es posen unes altres
dos cartes i la carta que guanya s’emporta les 4. Guanya el jugador que té totes
les cartes al final de la partida.

☐ fer seriacions amb objectes de casa: botons , colors , etc...
☐ jugar a construccions i dibuixar finalment la seva composició.

ENTRE TOTS I TOTES HO ACONSEGUIREM: ÀNIMS FAMÍLIES!

