
JO EM QUEDO A CASA 13!   
PROGRAMACIÓ CLASSE DE 4 ANYS   

TERCER TRIMESTRE: DEL 15 AL 21 DE JUNY 
 

PROPOSTA 1 
 

L’estiu ja està aquí i ens hem de preparar per gaudir-ho al màxim. Haureu 

de fer unes proves, necessit foto de cadascuna d’elles: 

1. QUIN DIA COMENÇA L’ESTIU? Encerclar a un calendari el dia que 

comença (dissabte 20 de juny) i escriure la paraula ESTIU.  

2. QUÈ ENS POSAM PER ANAR A LA PLATJA O LA PISCINA? 

Cercar per casa la roba i els complements que duis a la platja o la 

piscina  ( banyador, gorra, xancles, ulleres de sol, pareo, tovallola, 

poal…) i vos han de fer una foto divertida amb tot el que tingueu 

posat.  

3. QUINS OBJECTES SUREN? A una ribella grossa provar quins 

objectes suren. Heu de trobar 4 objectes.  

 

4. COM ES DIU LA MAR ON ENS BANYAM? Localitzar a un mapa de 

Mallorca la platja on soleu anar i cercar el nom del mar que ens 

envolta. Heu de fer una foto.  

5. ANAM A LA PLATJA O A LA PISCINA 

 El que pugui anar a la platja pot: 

- Escriure el seu nom a la vorera de la mar.  

- Fer un castell d’arena. 

- Vos heu de convertir en una mòmia d’arena. Els papàs o 

mamàs vos han d’enterrar com si estiguessiu a un saròfag, tot 

menys el cap.  



 

 

El que pugui anar a una piscina pot: 

- Amb l’ajuda d’un adult fer un barco de paper i intentar que 

navegui per la piscina.  

- Intentar surar com si fossis una estrella de mar ( braços i 

cames obertes) Podeu dur manguitos o patata. 

 

 

- Vos heu de convertir en un pirata i a damunt un matalàs 

inflable fer una foto divertida.  

 

I A GAUDIR DE L’ESTIU NINS, NINES I PAPÀS I MAMÀS!!!! 

 


