
Una capsa plena de sorpreses



Sabieu que les granotes són anfibis (viuen tant a l'aigua com a la
terra). La seva pell és sua i brillant. Els seus ulls són grans i la

seva llengua molt llarga. Tenen quatre potes, dos al davant  i dos
al darrera. Salten ben alt i neden a l'aigua. Les primeres granotes

van conviure fa molts i molts anys amb els dinosaures!

Salta com una granota!



Ball divertit amb la persona
que tu vulguis.

A internet si poseu "Tina i Tin + el nom de l'infant" 
surt un video molt marxós per ballar tots plegats.



Fes un dibuix ben bonic per la
persona que més estimis. 



 Canta una cançó  

Alguns exemples de cançons que els infants poden conèixer: 
"Cargol treu banya", "El gegant del pi", "El lleó no em fa por",

"Sol solet", etc.



Sabeu contar fins a tres?

ACTIVITAT: per treballar aquest números feu que els
vostres fills/es busquin coses per casa, com per

exemple 1 joguina, dos contes i tres culleres. Un cop
hagin portat tots els objectes, els podem amagar i

jugar a trobar-los.



A continuació us proposem una sèrie de
plats ben diverits per animar als vostres

fills/es a provar nous sabors.

Fem de cuiners/eres?



Nit de contacontes

Us proposem construir una cabana amb
teles, llanternes, coixins, ... i compartir

amb els vostres fills i filles un espai màgic
ple de fantasia i il·lusió. 



Joc d'abraçades

Escull l'abraçada que més t'agradi: abraçada de
sandwitch (entre mig de dues persones), abraçada
d'elefant (gegant), abraçada de koala (en braços),

abraçada de cangur (amb salt inclós), abraçada original
(com tu vulguis), abraçada de poeta (amb frase

bonica), abraçada i choca ...



Contruïm una
joguina amb material

reciclat?



Tradicional joc del "Veo Veo", però per fer-ho més sencill ho
farem amb colors en comptes de amb lletres. Ex) "Veo Veo...
Què veus? Una coseta... De quin color és? És de color... BLAU".

Veo Veo



Espectacle de titelles

 
Improvitzeu un teatre per tota la família i representeu la

tradicional funció: "Els tres Porquets". Els assistents a
l'espectacle hauran de seure en cadires com si estiguessin

en un teatre i serà necessària la venda anticipada
d'entrades. Prèviament, haureu d'haver confeccionat les

titelles per la funció. 



"Ha arribat al port de Tarragona
un vaixell carregat de ...."

Aquest joc permet treballar el vocabulari i la memòria.
Consisteix en pronunciar la frase: "Ha arribat al port de
Tarragona un vaixell carregat de..." FRUITES. Llavors l'infant
haurà de dir totes les fruites que conegui. El vaixell pot arribar
amb diferents cargaments, com per exemple: joguines, animals,
transports, llaminadures, etc. 



Experiment del coronavirus 

MATERIAL:
- Safata transparent de forn.
- Aigua.
- Colorant alimentari fosc (a poder ser negre).
- Paper.
- Retoladors.
- Got de vidre amb base plana.

COM HO FAREM? 
En un full en blanc dibuixarem coronavirus de diferents formes, colors i
mides. Tot seguit, barrejarem aigua amb colorant fosc a la safata transparent.
Després posarem el full ple de coronavirus sota la safata. Finalment,
introduïrem el got de vidre dins l'aigua amb colorant, de forma que la seva base
quedi en contacte amb el líquid, i moure'm el got per la safata per buscar els
diferents coronavirus. 
 
JA VEUREU QUE DIVERTIT ES BUSCAR ELS CORONAVIRUS!



Joc de mímica 

 

Representar les següents accions

anar al wc Córrer

Fer de gos Rentar-se les mans Retallar Menjar

Posar-se colònia Jugar a fútbol Anar amb moto Fer el mico



Què serà...?

Taparem el ulls de l'infant amb un mocador. Llavors el nen/a
haurà d'agafar un per un el diferents materials de la capsa i
endivinar de quin objecte es tracta amb l'ajut del tacte i
l'oïda.

Exemples: campana, pilota, cotofluix,
cascavell, cotxe de joguina, raspall de
dents, ninot, sonall, comandament tv,
rotllo paper wc, rellotge, cullera, fregall,
llapis, etc.
 

 



1)   Quin és el teu animal preferit?
2)   Saps quines són les quatres estacions de l'any?
3)   Quin temps fa avui?
4)   Saps quins animals viuen a la granja?
5)   Quins superherois i/o superheroines coneixes?
6)   Què t'agrada de la mama, papa, fill/a, etc.?
7)   Coneixes algun animal molt ferotge?
8)   Quins són els teus dibuixos o pel·lícula preferida?
9)   Saps quin personatge de disney pot congelar coses?
10)  Quin és el teu menjar preferit?
11)  Quants anys tens?
12)  Quin és el color que més t'agrada?
 

Qui l'encerta l'endevina!
A continuació us proposem un joc de preguntes per a tota la
família. 



Mostrarem a l'infant un per un diferents aliments per a què
els pugui tocar, i mentre els manipula, li anirem fent
preguntes sobre la seva forma, textura i color. Tot seguit, li
donarem a tastar un trosset de l'aliment i haurà
d'identificar quin és el seu gust (dolç, salat, àcid o picant).
Per exemple: la taronja és rodona, de color taronja, la seva
pell és rugosa i el seu gust és àcid.
 
Altres exemples: maduixa, galeta, plàtan. fotmatget, kiwi,
all, oliva sense os, llimona, xocolata, etc.

ÑAM - ÑAM



Primer de tot buscarem per casa objectes
de diferents mides i materials (botons,
cullera de fusta, pilota, llibre, claus, etc.).
Llavors agafarem tres capses o safates per
a que l'infant, amb l'ajut de l'adult, pugui
classificar cada objecte al seu lloc
corresponent. Mentre ho fem, de forma
verbal indicarem al nen/a de quin material
es traca. 
Exemple: Posem les claus"de metall" a la
capsa del mig perquè son mitjanes /
Posem el botó "de plàstic" a la primera
capsa perquè és petit / Posem el llibre "de
paper" en la última capsa perquè és gran. 

Gran, mitjà i petit


