ACTIVITATS PREVISTES PER A EDUCACIÓ INFANTIL

PROGRAMACIÓ SETMANAL DEL 23 AL 27 DE MARÇ
Aquestes són algunes propostes d'activitats per a aquesta setmana
Problemes orals: l'infant i l'adult posen una mà a darrera, o dues segons el nivell, i plantejam problemes
senzills (exemple: “Si María tiene 2 caramelos y su abuela le regala 2 más, ¿cuántos caramelos tiene ahora
María?” “A Alberto le han regalado 5 cromos y por el camino pierde 3, ¿cuántos cromos le quedan?). Els
dos responen mostrant amb els dits la resposta amb la rutina treballada a classe “pienso, preparo y
muestro”.
Endevinam números: pensam un número i han d'endevinar quin número és. Segons el nivell de cada un,
els podem donar pistes (“és mayor que..., tiene forma de....”) o deixar que ells ens demanin i contestar sí o
no, fins que esbrinin quin número hem pensat. Després l'han d'intentar escriure.
Joc de concentració i memòria visual: mostram durant uns segons una imatge, pot ser una pàgina d'un
conte o una revista, i després l'infant ha de verbalitzar tot allò que recorda de la imatge que ha vist. Es
poden fer torns i guanya qui més objectes recorda.
Joc de precisió: feim petits forats a un rotllo de paper de vàter i els infants han d'intentar travessar d'un
forat a un altre amb canyetes

Quina lletra?: feim targetes de paper amb diferents lletres (vocals i/o consonants). Les posam a la vista
de l'infant perquè les observi durant uns segons. Tanca els ulls i llevam una lletra. Obri els ulls i ha
d'esbrinar quina és la lletra que ja no hi és. Poden pensar paraules que sonin amb aquella lletra.
Practicam amb tisores : Feim traços damunt un paper o full de revista i els infants han de retallar seguint
el camí (important la supervisió de l'adult).

Dibuix incomplet: Feim un dibuix inacabat (una cara sense ulls, un cotxe sense rodes...) i l'infant ha de dir
què falta i completar el dibuix.
Manualitat: podem construir uns prismàtics amb dos rotllos de paper de vàter.

Benvinguda primavera: Podem fer diferents manualitats de primavera amb utensilis que podem trobar
per casa. Us deixam alguns exemples:
https://www.youtube.com/watch?v=wR6LGzjl3nQ
https://www.youtube.com/watch?v=Jv4kDZWsahQ
https://www.youtube.com/watch?v=5NrxLKz6Wgc
https://www.youtube.com/watch?v=xflbREMccs
Música i ritmes: podem seguir el ritme d' una cançó picant qualsevol objecte que tenguem per casa (amb
dues culleres, amb un full de paper, amb les mans o amb qualsevol part del nostre cos). Aquest enllaç us
mostra un exemple fàcil i divertit que podeu fer tota la família:
https://www.youtube.com/watch?v=0HByXWgkMwk

ALTRES RECURSOS INTERESSANTS

EMAT des de casa: podeu accedir a contes, cançons i jocs amb el següent enllaç:
https://www.dropbox.com/sh/k2609q4woq1tv3c/AAA_0Yb2FRv94PvVGQ5GIPlAa?dl=0
Conte “En Patufet”: https://www.youtube.com/watch?v=mEKmjGBOrP4
Conte “El peix irisat”: https://www.youtube.com/watch?v=pPh0x130hFI
Cançó de les figures geomètriques: https://www.youtube.com/watch?v=65wZuz-8u-k
Podeu accedir a vídeos musicals en anglès a través de youtube:
“Super simple songs” i “Mother goose club”

