Estimades famílies:
Ja ha arribat l’estiu, estem en temps de vacances, és moment de passar-ho
bé, de gaudir, de jugar, divertir-se i també de treballar una miqueta. Aquest
estiu si voleu els infants poden acabar el quadern del tercer trimestre que
no vam poder fer a l’escola pel confinament. També podeu comprar algun
quadernet amb activitats variades adaptat a la seua edat i als continguts que
ha treballat.
En general, a casa, a la mar, a la muntanya, podem seguir fent coses que
afavoreixin el procés maduratiu del raonament lògico-matemàtic i de la
lecto-escriptura dels vostres fills o filles.
Aprofitem la present per fer-vos algunes recomanacions per poder ajudar
als vostres fills o filles en aquest procés aprofitant sempre les experiències
que van sorgint en el dia a dia. És important escoltar el vostre fill o filla
quan parla. Intentar comprendre el seu punt de vista, raonant quan
s’equivoca, afavorint sempre el diàleg i la comunicació.

Activitats educatives:
-

Podeu confeccionar amb ells un horari per ajudar-los a organitzar la
jornada.

-

Mirar

i

explicar

contes,

després

podeu

comentar-los,

que

ells/es

els

expliquin…
-

Aprofitar qualsevol ocasió per comptar i descomptar objectes (comptar cap
endavant i cap endarrere).

-

Practicar la grafia de l’1 al 6

-

Fer activitats de retallar, esquinçar, enganxar, pintar, dibuixar,...

-

Jugar al memori de les vocals.

-

Practicar les vocals en lletra de pal i en lligada.

-

Jugar a jocs de taula: l’oca, parxís, a les cartes, fer trencaclosques,...

-

Jugar a jocs de paraules: “paraules que comencen per…?, famílies d’animals,
de begudes, d’ aliments, de fruites,…”

-

Escoltar diferents estils de música i ballar

Activitats a l’aire lliure:
-

Banyar-se a la platja, a la piscina, al riu, en un llac,...

-

Fer excursions a peu.

-

Sortides amb bicicleta.

-

Observar insectes i animals en el seu hàbitat natural

-

Fer jocs d’aigua: globus, pistoles d’aigua, galledes, esponges, mànega,...

-

Plantar plantes, regar, fer un hort…

-

Joc lliure en el qual els infants inventin, improvisin, experimentin,
provin, descobreixin…

-

Experimentar amb diferents elements: sorra, aigua, gel, fang, plastilina,
gelatina, colorants …

Activitats domèstiques:
-

Anar a comprar: Fer la llista de què cal comprar

-

Cuinar amb ajuda dels adults

-

Ajudar en la neteja i les taques de casa: (guardar les seves joguines, parar
taula, llevar taula, posar la seva roba bruta on cal, fer encàrrecs senzills)

I sobretot:
-

Riure cada dia fins que et facin mal les galtes.

-

Abraçar molt a la gent que estimes.

Les activitats que feu amb ells no s’han de fer pesades, ni han de suposar
una obligació per als nens i nens, que especialment han de divertir-se i
descansar a l’estiu. No obstant sempre i haurà un moment per a repassar
els llibres del curs i fer activitats noves que els agraden.

Us desitgem un bon estiu i unes bones vacances!

