PROPOSTA 11
SETMANA DE DIA 1 A DIA 7 DE JUNY
PROPOSTA 1

L’ANIMAL IMAGINARI
Els nins i nines han d’imaginar un animal que no existeix, fet de parts de
diferents animals. L’han de dibuixar, posar-li un nom, pensar on viuria, què
menjaria…
Poden escriure-ho a un full o enviar-me un audio o un video. Si voleu i hi
podeu dedicar més temps, també poden fer-ne una escultura de fang o
pasta de sal.
Amb aquesta activitat podran desenvolupar la seva imaginació, faran
lectoescriptura i faran el pas del pla al volum.
Vos deix un exemple:

PROPOSTA 2

FEIM PUNTETS!
Els nins i nines han de dibuixar una línia de diferents colors a un full.
Després, amb un bastonet d’orelles o la part de darrere d’un llapis, faran
puntets del mateix color que han dibuixat la línia.
Aquí treballaran la motricitat fina i l’expressió plàstica.

Vos deix una imatge explicativa

PROPOSTA 3

DIA DEL MEDI AMBIENT
Dia 5 de juny és el dia del medi ambient. A nivell de centre s’ha proposat
fer una activitat relacionada amb aquesta temàtica.
Vos demanam que ens envieu un fotografia de qualsevol aspecte
relacionat amb aquest tema: manualitats amb objectes reciclats, el
reciclatge de residus que duis a terme a les vostres cases, tot allò
relacionat amb la sembra i cura de les plantes, recollir brutícia de les
platges, anar en bicicleta o a peu en lloc de en cotxe, apagar els llums quan
no els necessitam, no malgastar aigua… …
El termini per enviar les fotos és fins dia 4 a les 10:00 perquè es farà una
presentació-vídeo de totes les imatges rebudes.
Vos deix algunes idees:

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ!!
RECORDAU QUE NECESSITAM QUE ENS RETORNEU LES TASQUES QUE VOS PROPOSAM.
POT SER UNA FOTO, VIDEO, AUDIO… COM MILLOR VOS VAGI!! GRÀCIES!!!!!!!!!

