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Benvolgudes famílies!

Esperem que continueu tots i totes bé, i ara que ja podem eixir els xiquets i xiquetes una
horeta  al carrer suposem que els ànims aniran millor. Segur que poc a poc anirem tornant a
la normalitat.
Seguint la normativa i les instruccions de Conselleria continuem amb les tasques a casa.

Treball setmanal: 
- Dues pàgines del quadern de matemàtiques (pàgs. 25 i 26).
- Tres pàgines del quadern de llengua valenciana (pàgs. 25,26 i 27).
- Tres pàgines del quadern de lengua castellana (pàgs. 25, 26 i 27).
- A la pàgina 25 del quadern de matemàtiques han d’encerclar de roig els nombres pars i de
blau els imparells.
- Dictat de la rima de la pàgina 27 del quadern de lengua castellana (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).
- Lectura diaria de 10 a 15 minuts d’algun llibre (adequat 6-7 anys).
- 5 sumes portant  i  5 restes sense portar (fins al nombre 99).
- Pensa i escriu un llistat de 16 paraules (dues de cada) que tinguen les síl·labes següents:
pra, par, glol, gol, gre, ger, fru i fur.
- Còpia del text “El taronger” de la pàg. 27 del quadern de llengua valenciana i fer un dibuix
d’un taronger.
- Pensa en el teu parc favorit i fes una llista d’elements naturals (de la natura) i elements
artificials (els que ha intervingut l’ésser humà).
A aquests dos últims exercicis haureu de fer una foto i enviar-les per correu electrònic als
mestres per a vore el vostre treball.

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

Activitats d’ampliació:
- Veure I comentar amb la familia vídeos sobre el cos humà en:

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

- 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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