
Estimades famílies i estimats conillets i pingüins, 

Els dies passen, cada cop estem més a prop de guanyar aquesta lluita conjunta i 

nosaltres seguim pensant en com estar més a prop vostre. Esperem que continueu 

estant bé i que sortiu cada dia a la finestra, al balcó o terrassa de casa, a les 20:00 de 

la nit, per aplaudir no només als herois que lluiten per ajudar-nos sinó també per 

aplaudir-vos, ja que ho esteu fent infinitament bé! MOLTES GRÀCIES!  

Us proposem un seguit de noves activitats de caràcter voluntari per si us voleu 

entretenir i aprendre durant aquests llargs dies. A casa podem fer moltes coses i ens 

podem divertir molt!  

Molts petons i abraçades, 

Maria i Vane 

Activitat 1: RETALLEM 

En aquesta activitat proposem que amb un foli dibuixin una cara i amb un foli de color 

feu cabells enganxats al cap. Ells hauran de tallar els cabells, així treballaran la 

motricitat fina i podran fer infinits i divertits pentinats. 

 

Activitat 2: ESPAGUETTIS TENYITS. 

Ingredients: Aigua, oli, sal, espaguetis i colorant d’aliments. 

Primer es bullen els espaguetis i s’afegeix oli, sal i gotes de colorant. Un cop cuits els 

escorrem i els deixem refredar. 

Un cop els tenim preparats els posem amb una safata i podem posar pots, culleres 

diferents utensilis perquè experimentin i toquin. 



 

Activitat 3: PESQUEM BLOCS I FEM TORRES. 

En aquesta activitat proposem agafar blocs que tingueu per casa (de fusta, Lego) 

col·locar-los en una safata i amb unes pinces de cuina anar transportant els blocs de la 

safata a terra o taula (depenen d’on jugueu) i que construeixin torres i formes. 

 

Activitat 4: FEM FORMES AMB ESCURADENTS. 

Per aquesta activitat necessitem safates de porexpan o plàstic fàcil de foradar.(típics 

de supermercat) i un paquet d’escuradents. 

L’adult haurà de marcar amb puntets (retoladors) fent formes o també podem escriure 

el seu nom (amb majúscules) perquè ells clavin els escuradents a la safata. Si feu 

formes podeu treballar les formes bàsiques, també podeu fer números. 



 

Activitat 5: EL PASSADÍS DE NÚMEROS, VOCALS I COLORS. 

La proposta d’aquesta activitat és la següent: 

Al passadís de casa o bé la zona que tingueu més llarga poseu taps de vi, rotlles de 

wc, colors de fusta que s’aguantin drets fent com si fos un camí. Podeu confeccionar 

amb ells targetes on poseu números, colors i vocals. Un cop fetes col·locar aquestes 

targetes al final del camí. Es tracta que els nens i nenes es posin a l’inici i li digueu 

quina targeta han d’agafar (exemple: Blau, lletra A, número 3) llavors hauran de córrer 

pel camí fet amb taps, rotlles o colors (intentant que no caiguin) i buscar el que li heu 

demanat i tornar a l’inici corrents. Amb aquesta activitat repassarem conceptes bàsics i 

també es mouran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activitat 6: Mesurem coses a casa! 

Segur que tots i totes teniu a cas una cinta mètrica. Us proposem mesurar coses de 

casa: Cinta mètrica, passes, mans, culleres, etc. Veieu amb quantes coses podem fer 

mesures? 

Digueu a la vostra família que us ajudi i feu comparacions. QUÈ MESURA MÉS? El 

moble del menjador o el vostre llit? També podeu mesurar-vos vosaltres mateixos.  

 

 

 

Activitat 7: Estampem! 

Amb l’ajuda de les vostres famílies i amb unes tisores retalleu els cilindres de paper de 

wàter i podreu utilitzar-los per estampar a un paper amb tempera o aquarel·la. Si 

utilitzeu molts colors quedarà molt primaveral i podeu fer un racó a la vostra habitació 

d’aquesta estació de l’any en la qual ens trobem. Ja veureu quina habitació més 

bonica us queda! 

EXEMPLE: 



Activitat 8: JA ÉS PRIMAVERA... FEM FLORS! 

Amb l’arribada de la primavera surten els insectes, animals i flors. Us proposem que 

feu flors i papallones per tal que la vostra casa s’ompli d’alegria i colors. Necessiteu: 

- Cilindres de paper de cuina o de vàter. 

- Tisores. 

- Escuradents. 

- Plastilina. 

- Cartolina blanca (o foli). 

- Cola 

- Pal de polo o canyeta. 

- Ceres. 

Per fer flors: Primer pinteu el cilindre amb ceres, feu-lo amb molts colors. Després, 

amb l’ajuda de les vostres famílies, retalleu els cilindres formant cercles d’un dit 

d’ample, aproximadament. Seguidament, Pinteu el pal de polo de color verd. Quan 

acabeu amb el pal, dibuixeu un cercle, a la cartolina blanca, no molt gran, pinteu-lo i 

retalleu-lo. Ara muntarem la flor amb la cola. Enganxem tots els cilindres que havien 

retallat formant els pètals i, després, enganxem també el cercle que havíem fet a la 

cartolina al centre i el pal de polo. Aquest és el resultat: 

 



Per fer papallones: Decoreu el cilindre com més us agradi. Demaneu a les vostres 

famílies que us ajudin a fer les ales a la cartolina i pinteu-les i enganxeu gomets, si en 

teniu, i enganxeu amb la cola les ales al cilindre (cos de la papallona). Després feu una 

boleta de plastilina i poseu-la al forat del cilindre com si fos el cap de la papallona. 

Enganxeu dos escuradents que seran les antenes. I aquí teniu el resultat... Són 

precioses! 

 

Us recomanem la següent cançó que trobareu a Youtube de PRIMAVERA. Ja l’hem 

treballat a classe... A veure si els conillets i els pingüins tenen memòria       

https://www.youtube.com/watch?v=vzEvy5idIRM  

 

Activitat 9: COM ENS SENTIM? El monstre de colors. 

Per poder portar a terme aquesta activitat us recomanem que comenceu explicant el 

conte DEL MONSTRE DE COLORS al qual podreu accedir a través del següent enllaç 

(si no és que ja ho teniu a casa): 

https://www.youtube.com/watch?v=L0coPOPYbp4 

Fem un calendari emocional. És essencial que els nens i nenes expressin com estan 

passant aquests dies a casa. Explicar com se senten i parlar-ho és molt important per 

conèixer i aprendre perquè estan com estan i els ajudarà a sentir-se millor. Així doncs, 

busquem una estona per ser creatius i fer un mural/calendari que enganxarem en un 

https://www.youtube.com/watch?v=vzEvy5idIRM
https://www.youtube.com/watch?v=L0coPOPYbp4


racó de casa i que cada dia omplirem amb l’emoció corresponent. Així en acabar el 

confinament podem veure quina ha estat l’emoció predominant. Podeu imprimir la 

proposta que us posem a continuació o crear vosaltres mateixos les cares amb les 

emocions. 

 

 

CALENDARI D’EMOCIONS 

 

 

 



Activitat 10: CREEM UN TWISTER DE FORMES GEOMÈTRIQUES I COLORS: 

Juguem i aprenem les formes geomètriques (cercle, quadrat i triangle) i els colors 

(blau, vermell i groc) amb un joc molt divertit: El Twister! Si teniu un llençol blanc vell o 

una tovallola gran per llençar, podeu dibuixar amb retoladors les formes geomètriques 

amb els colors vermell, blau i groc. Un cop el tingueu, comença el joc! Necessitem un 

o més jugadors. Un adult donarà les instruccions: Peu dret (digueu al nen o nena 

quin és) al cercle blau, quan ja ho ha fet li toca torn al mateix si juga sol o a un altre 

membre de la família si es juga acompanyat. Es dóna una nova ordre i així 

consecutivament fins que un dels participants per l’equilibri i cau a terra o fins que el 

participant que juga sol ha assolit un objectiu marcat, per exemple, encertar 10 formes. 

Si ho creieu adient podeu afegir un altra color o forma, com per exemple el verd i el 

rectangle. 

EXEMPLE TWISTER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINS AVIAT! 


