
Ara que fa calor, ens ve molt de gust
tocar aigua fresqueta
o...congelada!.Et convidem a provar
de pintar amb glaçons. Ho has fet
alguna vegada? Segur que
t’agradarà moltíssim!
  Mira la imatge i segueix els passos.

Preparat i preparada per dibuixar amb el sol?
Escull un dia ben assolellat i surt fora de
casa.
No hi vagis amb les mans buides: porta
ninots, joguinetes, objectes que trobis per casa
i no t'oblidis el llapis i fulls. 
T’has fixat amb les ombres que fa el Sol
damunt dels objectes o de tu mateix? 
 

PREPARATS, LLESTOS...
Com sabeu aquest curs s 'acaba, sabem que ha estat d 'a l l ò més estrany i n o vo lem dir-vos BONES

VACANCES SENSE LES NOSTRES PROPOSTES DE CADA SETMANA! GAUDIU-LES!

PINTEM AMB
GLAÇONS!

JUGUEM AMB LES
OMBRES DEL SOL

Posa atenció en tot allò que t’envolta, observa com son les seves ombres i com canvien de
mida depenent de com els toca el sol.
Finalment, fes un dibuix que tingui com a protagonista les ombres que fa elSol.



La part de dalt d’una ampolla 
Una safata amb aigua 
Sabó de rentar els plats. 

Per fer les bombolles de sabó necessites:

Quan ja has posat el sabó a l’aigua, la part ampla de l’ampolla ha de tocar
l’aigua i has de bufar per l’extrem estret. Veuràs quines bombolles et
surten!!!

HAS VIST? VOLS CREAR UN ARC

DE SANT MARTÍ QUAN EL SOL

ENTRA PER LA FINESTRA?
 

Us recomanem que proveu amb diferents CD’s perquè cadascun és
diferent i  n’hi ha que fan un Arc de Sant Martí més perfectes que
d’altres.
 

Només has de posar un CD davant de la finestra quan el SOL entra de
forma directa i  reflectir el CD en alguna superfície propera i  si poses
l’habitació fosca també veuràs un altre efecte

L'ARC DE SANT MARTÍ

Doncs és molt senzill  i  a la vegada
efectiu! 



 Ja estem a l’última setmana de curs i arriba la calor, les ganes de divertir-se... És per això, que us vull
presentar una cançó molt alegre i divertida que anima a gaudir de la vida i valorar les persones que

tenim al nostre costat. Espero que us agradi!!!
 

https://www.youtube.com/watch?v=z42GFWwHzkQ
 

Per cert, sabeu on han gravat el vídeo? Us sona?

 

KOERS
DESPERTEM EL MÓN

 
Tot esforç té la seva recompensa i jo us vull compartir una

cançó d’allò més estiuenca i amb molt de ritme.

A BALLAR!
 

https://www.youtube.com/watch?v=-B0kl-
xHZVw

 

LA PARAULA
SECRETA

RITMES D'ESTIU



 
Hola, nens i nenes! Avui si que ja hem arribat a la recta final. La última setmana de curs! Com passa el temps de

ràpid!. Han estat uns dies ben especials i diferents per totes i tots: a casa, sense anar a l’escola i esperant que cada

setmana ens deixessin sortir una miqueta més. 

 

Segur que de tot hem tret coses bones! Per exemple, jo he gaudit molt llegint els vostres correus i veient les tasques i

les fotos que alguns de vosaltres m’heu fet arribar. 

 

Avui, és l’últim dia que enviem tasques. Per celebrar-ho i que tots puguem cantar ben fort us

deixo una cançó del Club Super 3! “Adéu, Adéu Siau!”; espero que us agradi: 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=mccC8cvVseQ
 

 I… ja que no em puc acomiadar presencialment, comparteixo amb vosaltres
una foto on estic molt ben acompanyada. 
 

 
 

RELIGIÓ I FILOSOFIA

MOLTES GRÀCIES FAMÍLIES PER LA VOSTRA
IMPLICACIÓ SETMANA A SETMANA!

https://photos.app.goo.gl/PvB4sgB2pZ7kmw297
 

 
 

https://photos.app.goo.gl/oXFyErfMmKmbQi2ZA
 

 
 


