DEURES 1r EP

SETMANA 25 A 29 DE MAIG DE 2020.

Benvolgudes famílies!
Esperem que continueu tots i totes bé. Poc a poc anem tornant a la normalitat.
Seguint la normativa i les instruccions de Conselleria continuem amb les tasques a casa.
Treball setmanal:
- Quadern de matemàtiques (pàg. 31).
- Dues pàgines del quadern de llengua valenciana (pàgs. 33 i 34).
- Dues pàgines del quadern de lengua castellana (pàgs. 34 i 35).
- Lectura de 10 a 15 minuts d’algun llibre (adequat 6-7 anys).
- Còpia 2 endevinalles (la del cotxe i la de la platja) de la pàg. 28 del quadern de valencià i
fes el dibuix.
- Dictat del text de la pàg 35 (text de l’exercici 7) del quadern de castellà (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).
- https://es.liveworksheets.com/ga400477rg SUMES SENSE PORTAR
- https://es.liveworksheets.com/js403417gi RESTES SENSE PORTAR
Aquests enllaços són activitats interactives que podeu descarregar fàcilment prement la
tecla Control i fent clic sobre de l'enllaç (si no podeu també us les facilitem en format
PDF).
- Escriu el nom dels cinc sentits, dibuixa on es troben en el teu cos i digues perquè
serveixen.
Aquest últim exercici haureu de fer-li una foto i enviar-lo per correu electrònic als mestres
per a vore el vostre treball.
Us recordem els nostres correus per a comunicar-nos:
domingo_josfer@gva.es i hernandez_silrui@gva.es
Activitats voluntàries:
- Veure i comentar amb la familia vídeos sobre els cinc sentits en:
- Happy Learning
- CNTV infantil (vídeos del camaleó)
- Vídeos de Barney el camió.
- Diari del que esteu fent aquest dies.
- https://es.liveworksheets.com/kt231673ob CCNN. Els sentits.
Aquest enllaç es d'una activitat interacctiva que podeu descarregar fàcilment prement la
tecla Control i fent clic a sobre de l'enllaç.
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 Silvia i Pepe.

