PROGRAMACIÓ CLASSE DE 4 ANYS: JO EM QUEDO A CASA!
TERCER TRIMESTRE: DEL 11 AL 17 DE MAIG
PROPOSTA 1:
DECORAM
FIGURES

Per preparar aquesta activitat necessitam objectes petits com llenties, ciurons,
botons, que l’infant pugui agafar amb les seves mans, i cistelles o recipients per
ficar-les. També un full a part on dibuixarem una forma.
Aquesta activitat consisteix en el fet que l’infant prengui amb una de les seves
mans les llenties i les col·loqui una per una damunt de la línia, seguint tot el
disseny de la figura fins finalment completar-la. En acabar, l’infant haurà de
col·locar els objectes de tornada a la cistella o recipient, d'un en un, ja que així
es fomentarà l'ordre, coordinació i tranquil·litat. De la mateixa manera, en
agafar els objectes amb el dit polze i índex, es practica l'ús de la “pinça”, que és
la manera en la qual aquests dits s'acomoden per a sostenir un llapis, facilitant el
procés d'escriptura.

PROPOSTA 2:
VEIG-VEIG

Aquesta és una proposta molt senzilla; es tracta de jugar al “veig-veig”. Un joc
de tota la vida que agrada als infants i que a més fomenta l’aprenentatge del
sons de les lletres. Us recomanam començar per paraules que comencin amb
vocals i després amb lletres que ells/elles coneguin. Exemple:
●

Adult: Veig-veig

●

Infant: què veus?

●

Adult: una coseta que comença per la lletra A

●

Armari?

●

PROPOSTA 3:
ENDEVINALL
A

La darrera proposta és una endevinalla de la primavera. Poden fer el dibuix de la
resposta i escriure la paraula.
ENDEVINA ENDEVINALLA
EM VEUS A LA PRIMAVERA
I VOLO DE FLOR EN FLOR
NO M’AGRADA LA PLUJA
I PUC SER DE MOLTS COLORS
QUI SÓC?

A PARTIR D’AQUESTA SETMANA, L’EQUIP DE SUPORT ( LOGOPEDA I PEDAGOGA),
COL.LABOREN AMB L’ELABORACIÓ D’ALGUNES DE LES PROPOSTES QUE VOS ENVIEM.

