
 

 
 
Estimades famílies, 
 
Sabem que esteu bé i amb moltes ganes que tot això passi per poder retrobar-nos un altre                 
cop. 
Aquesta setmana us hem preparat unes activitats noves, esperem que us engresqueu a             
fer-les i que ens envieu fotos als nostres correus electrònics. 
 

FEM MEMÒRIA AMB ELS COLORS 
 
Us proposem una activitat per treballar la       
memòria i els colors amb els vostres fills. Alhora         
és un joc divertit en el que podeu jugar dos o           
tres  persones. 
Necessitareu uns fulls blancs i uns de colors,        
també poden ser cartolines. 
A continuació us deixem l’enllaç per a veure        
com funciona el joc. És molt senzill. Només cal         
que cliqueu damunt l’enllaç:  
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=451128839156359&id=292440415025203?sfn
sn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=vYSfC3ADWUoGNLs7&d=w&vh=e 
 
 
 

cuidem les plantes  
 
 
Observeu les plantes, mireu si la terra està seca, si          
cal regar-les i regueu-les quan calgui amb molta        
cura de no tirar aigua fora… 
També podeu rentar les fulles. Agafeu un bol        
d’aigua i un drap. 
Amb molta cura netegeu les fulles una a una perquè          
quedin ben lluentes i marxi tota la pols de l’hivern. 
Si veieu fulles seques, cal que les treieu! Sempre         
amb cura i carinyo...  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=451128839156359&id=292440415025203?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=vYSfC3ADWUoGNLs7&d=w&vh=e
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=451128839156359&id=292440415025203?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=vYSfC3ADWUoGNLs7&d=w&vh=e


 

posem el nom  a les nostres plantes 
Agafem un trosset de paper, cartolina i retoladors i escrivim el nom de les plantes que                
tingueu per casa, primer amb llapis i després ho repassem amb retoladors de colors,              
decorem les vores del cartell. Amb un trosset de celo l’enganxem a un pal, palleta o                
escuradents llargs i ho clavem al nostre test. 
Aprendrem el nom de les plantes i haurem decorat els nostre petit jardí.  

 
fem un collage 
 

Agafeu  fulls de papers de colors, diaris, revistes… unes 
tisores i una pega. Un germà gran, el pare, o la mare que us 
dibuixi línies rectes en un bocí, corbes en un altre, cercles de 
diferents mides i quadrats…. i a retallar!!  
Intenteu posar en una safata, plat , caixeta… allò que aneu 
retallant i el què va la brossa en un costat per no barrejar. 
No cal que ho feu tot en un dia, és molta feina!!  
 
I quan ja ho tingueu tot, a pensar què podem fer!! 
Arbres, flors, nens, cases, cucs,.... el què la vostra imaginació 
us digui. 
 
Sobretot, disfruteu i a crear!!! 

 

 

 

 
 

el joc del  mirall 
 
És un joc molt divertit i que dóna moltes possibilitats. Hi ha una persona que fa moviments i                  
els altres l’han d’imitar tal i com la veuen. Com si fos un mirall. A partir d’aquí, la persona                   
que ha de ser imitada pot deixar anar la seva imaginació i practicar qualsevol postura de                
ioga*, quedar-se a peu coixet (que als nens/es de p4 és una cosa que els costa), etc.                 
Qualsevol cosa que sorgeixi. Però no cal que només sigui corporal aquest joc, també hi               
podem incloure diferents cares (trist, content, sorprès, adormit, asustat, avorrit). 
 
*Al llarg del curs hem estat practicant diverses postures de ioga i que ells i elles saben fer                  
molt bé. Aquestes són: la estrella, l’arbre, la cadira, la papallona, el gos, el guerrer (aquesta                
la vam començar a fer la última setmana) 
 
 
 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=844a0bdf5b&attid=0.1&permmsgid=msg-f:1662040371403118489&th=1710c0e973d75799&view=att&disp=safe


 

MÚSICA 
 

- Visualitzar el conte “LA FLAUTISTA D’HAMELIN” 

  

INSTAGRAM: 

https://www.instagram.com/tv/B-KQ5TCJFBH/?igshid=1b7t42q3p2nap 

  

FACEBOOK: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204309560899700&id=100039619715

229 

 
 

- Realitzar l’activitat que es proposa al vídeo amb la família 

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

 
 
 

english 
 
Hello!! How are you?? 
 
Espero que us ho esteu passant molt bé i aprofitant per estar amb la família. Però també hem de fer                    
una mica de feina! 
 
Aquí us deixo unes cançons per repassar els COLOURS. A més a més també podeu veure un capítol                  
del Pocoyo que us ajudarà a recordar tots els colors.  
 
Bye Bye  

 
   
        I see something blue 

 

 

 

 

 

  

          I see something pink 

 

 

 

https://www.instagram.com/tv/B-KQ5TCJFBH/?igshid=1b7t42q3p2nap
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204309560899700&id=100039619715229
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=204309560899700&id=100039619715229
https://www.youtube.com/watch?v=nIWgWnFHlkg
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
https://www.youtube.com/watch?v=Asb8N0nz9OI


 

 

 

 

 

 

Learn the colours with POCOYO 

https://www.youtube.com/watch?v=NxC91DNgPbI

