Espais del 3r trimestre

Hola famílies!

Aquí teniu una petita mostra del que hem fet aquest 3r trimestre als espais d’aprenentatge!! J

A l’espai de construccions es donava diferents tipus de materials com: fustes, pedres,
troncs, pals, fulloles de fusta, etc. També se’ls deixava xapes, cd’s, pals de polo, oueres, tubs
de cartró, pots de plàstic, jocs com el bambouchi, el junior engineer, el kapla, jocs
d’engranatges i el marble run entre altres. A més a més també tenien animals, cotxes i
playmobils. Podien construir el què volguessin, això si, després ens ho havíem d’explicar.
Finalment se’ls ha fet la proposta d’intentar construir una màquina, robot o alguna cosa que
servís per l’escola o per casa. Han sortit màquines de tot tipus!!!

A l’espai d’experimentació hem jugat al sura o no sura? Proporcionem als infants objectes
que suren i que no suren i els demanem als infants que facin les seves hipòtesis sobre si
suraran o no i després comprovem què passa i ho classifiquem. Observem les característiques
dels diferents materials. Un altre proposta ha estat:
juguem a destriar.
Davant de 4 materials de propietats diferents (farina, confeti, claus i pedres) que es presenten
barrejats es demana que facin ús de diferents instruments o tècniques per separar-los.
Observem radiografies d’animals.
A les taules de llum observem l’esquelet de diferents animals i veiem com són per dins. També
fem diferents classificacions.

A l’espai de joc simbòlic hem jugat a metges i hem fet receptes pels nostres pacients, hem
jugat a la cuineta i a nines i també hem anat a comprar al supermercat!

A l’espai d’art hem fet un mural de primavera amb regalims i roselles pintades i retallades.
Hem pintat amb pintura quadres de flors, paisatges...Després hem fet insectes amb diferents
materials i volum pel mural. També altra decoració del passadís amb papers de cel·lofana de
colors i flors fetes amb pintura i cartolines, (algunes amb volum). Per la fira també vam fer els
sols, i ja, per acabar, les carpetes on podrem guardar tot l’art que vulguem fer.
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Per veure les fotos cliqueu aquí.
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