CIRCULAR INFORMATIVA
RECOMANACIONS D’ESTIU
2n INFANTIL / CURS 19-20
De cara a l’estiu, per a que els vostres fills/es puguen reforçar tot allò que s’ha treballant al llarg
curs, tant durant el període presencial com el no presencial, us recomanem:
-

GRAFOMOTRICIDAD 1. Editorial GEU. (Recordeu que els grafos es realitzen sense alçar el
llapis o retolador, ha de ser traç continu, és molt important.)

- ORIENTACIÓN ESPACIAL 1. Tandem Edicions.
- FICHAS DE ATENCIÓN 1. Editorial GEU.
ORIENTACIONS PER A l'ESTIU: 4 ANYS

Enguany han treballat molt i ara toca… VACANCES. Us recordem que l'estiu és per a JUGAR i
DESCANSAR de les tasques escolars i recuperar forces de cara a l'any que ve. Per això, us
recomanem una sèrie d'activitats que poden ajudar als xiquets/etes a no oblidar l'aprés, i que
veuran com un joc.
- Contes: llegir-los, deixar que siguen ells els qui ens ho “lligen”, inventar històries, canviar-les,
dibuixar-les.
-Lletres: buscar lletres en contes, revistes, cartells, etiquetes, roba,… endevinar què posa, com
s'escriu, copiar paraules,…
- Números: comptar objectes habituals (fruita, joguets, tovalloles, samarretes,…) en el dia a dia
(quan es guarda la roba o els joguets, quan comprem,…). Veure números en etiquetes, pots de
crema, nombres de telèfons, nombres de portes, matrícula,… Escriure'ls.
Fer sumes senzilles amb les coses: Ex.: “tens dues cireres i et donaré altres dues, quantes creus
que menjaràs?”
- Plàstica: retallar amb tisores coses de revistes (fotos, lletres), pegar, fer collage, plastilina,
acolorir amb diferents materials, dibuixar,…
- Jocs de taula: oca, dòmino, cartes de famílies, puzles, trencaclosques,…
- Atenció i memòria: endevinalles, aprendre cançons, veig-veig,…
-Donar-li autonomia en les activitats diàries: són capaços de fer moltes més coses de les que ens
imaginem, que ajuden a casa,…
PERÒ SOBRETOT……. JUGAR MOLT AMB ELLS
FELIÇ ESTIU!
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