
DEURES   1r EP            SETMANA 27 A 30 ABRIL DE 2020.

Benvolgudes famílies!

Esperem que estigau tots molt bé, tranquils i passant el confinament relaxats i amb el millor
ànim possible, cada dia estem més a prop de tornar a la normalitat.
Seguint la normativa i les instruccions de Conselleria continuem amb les tasques a casa.

Treball setmanal: 
- Tres pàgines del quadern de matemàtiques (pàgs. 22, 23, 24).
- Tres pàgines del quadern de llengua valenciana (pàgs. 22, 23, 24).
- Tres pàgines del quadern de lengua castellana (pàgs. 22, 23, 24).
- Lectura de 10 a 15 minuts d’algun llibre (adequat 6-7 anys).
- Còpia de la pàg. 22 del quadern de lengua castellana.
- Dictat de la poesia “El jardí” de la pàg 24 del quadern de valencià (per fer el dictat primer
heu de llegir el text  en veu alta, fent èmfasi sobre tot  a les paraules amb més dificultat,
després d’aquesta primera lectura   llegir-lo a poc a poc perquè vagen escrivint).
- 5 sumes portant  i  5 restes sense portar (fins al nombre 99).
- Escriure oracions (d’almenys sis o set paraules) amb les següents paraules: aula, escola,
casa i amistat.
- Dibuixa el teu cos i assenyala : muscle, colze, monyica, genoll i turmell.
Aquest últim exercici haureu de fer-li una foto i enviar-lo per correu electrònic als mestres per
a vore el vostre treball.

Atenent a la normativa de Conselleria els nostres correus per a comunicar-nos des d’ara són:
domingo_josfer@gva.es    i    hernandez_silrui@gva.es 

Activitats d’ampliació:
- Veure I comentar amb la familia vídeos sobre éssers vius en:

- Happy Learning
- CNTV infantil (vídeos del camaleó)
- Vídeos de Barney el camió.

- Seriació de nombres del 0 al 99 (de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10).
- Diari del que esteu fent estos dies.

Els tres quaderns de treball i totes les activitats que esteu fent heu de anar guardant-les i
quan puguem els recollirem per valorar-les.

Una abraçada molt gran de Pepe i Silvia.
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