Estimades famílies,
Amb motiu de la situació excepcional que estem vivint, des de
l'empresa Megadiver hem decidit realitzar setmanalment aquest
document, amb propostes d'activitats per a fer en família amb
els més xicotets/es de la casa basades en el projecte educatiu
que seguim a l'escola infantil.
Les activitats suggerides van dirigides sobretot a l'etapa de 0 a 3
anys, però també incloem algunes que podeu adaptar per a fer amb germanets i germanetes majors. Esperem que
us servisquen per a viure i compartir moments únics i divertits en família en aquests dies tan difícils per a tots/es.
Gràcies.

SETMANA DEL 6 AL 12 D’ABRIL

CENTRE DE INTERÉS

LA PRIMAVERA

Què és la nostra metodologia EAC? És la metodologia pròpia de Megadiver per a potenciar a cada moment, les
capacitats i habilitats innates que van presentant els xiquets i xiquetes durant la seua estada a la nostra escola.
Amb els bebès realitzarem activitats per a l'estimulació dels seus sentits, l'estimulació del gateig o la marxa, segons la
fase en la qual es trobe, i ens centrem fonamentalment a atendre les seues necessitats afectives i fisiològiques establint
rutines i respectant les seues demandes.
Amb els/les majors d'1 any potenciem l'aprenentatge gràcies a les seues noves habilitats adquirides (la marxa, el
llenguatge, sentits plenament desenvolupats, més autonomia…).
Amb els/les majors de 2 anys treballem les seues capacitats gràcies a la seua cada vegada major autonomia i al
desenvolupament del llenguatge. Incloem ja algunes activitats en anglès (com a vídeos o cançons) i potenciem el
desenvolupament motriu.
CONTE “Quiero Salir”:
Pasar tanto tiempo dentro de casa no es fácil para nadie. Sin embargo, hay una diferencia entre aquellas
personas que entienden los motivos del confinamiento y aquellas que desconocen la razón por la que
no pueden salir a la calle. Este segundo grupo hace referencia en su mayoría a los niños
pequeños. Muchos no saben qué es el coronavirus ni cuáles son los peligros a los que se pueden
exponer. Y para los adultos no siempre es fácil explicarlo. El diseñador Nico Ordozgoiti ha publicado un
cuento que ha escrito e ilustrado junto a su mujer Cova Díaz para explicarle a su hijo mayor de tres años
por qué no puede salir a la calle estos días.
Este cuento puede descargarse desde esta enlace de WE TRANSFER
https://wetransfer.com/downloads/eb1b09a25f5cad9e3a6434189c34f7b520200401064634/83cdda
SAFATES D’ARRÒS SENSORIAL:
L'arròs de colors és un excel·lent recurs educatiu amb el qual fer variades i divertides activitats amb els
xiquets, fins a un treball sensorial perquè els xiquets desenvolupen els seus sentits.
A continuació us expliquem com preparar-ho. Només necessiteu:
- arròs
- colorant alimentari
- bosses de plàstic que puguen segellar-se
- alcohol

En primer lloc, posarem l'arròs i l'alcohol en una de les bosses de plàstic, segellem bé i agitem. Devem
menejar l'arròs mentre s'agita la bossa per a garantir una distribució uniforme de l'alcohol. L'alcohol
elimina la capa externa gelatinosa de l'arròs, que permet que cada gra absorbisca més colorant. Els
xiquets poden agitar l'arròs en les bosses i menejar-lo, mentre ho fan passaran una estona molt
divertida.
A continuació dividim l'arròs xopat en alcohol a parts iguals entre diverses bosses amb zip, tantes bosses
com colors disposem.
Llavors posem unes gotes de colorant alimentari a l'interior de cada bossa, tanquem bé i menengem de
nou per a distribuir el colorant. Si volem un color més intens afegim més colorant.
Quan està ben acolorit obrim la bossa i estenem l'arròs de color sobre una safata per a enfornar folrada
amb paper encerat. Utilitze una safata diferent per a cada color per a evitar que es mesclen els colors
mentre s'asseca l'arròs. Per a difondre bé la humitat, podem passar un pinzell sobre l'arròs i repartirlo uniformement. Deixem assecar un dia sencer. Una vegada ens assegurem que està bé sec, el posem
recipients separats, també poden ser bosses encara que no les mateixes utilitzades per a pintar-ho. I ja
està llest el vostre arròs de colors per a treballar amb ell.

PARDALETS AMB LES NOSTRES MANS:
pintem les nostres mans amb pintures de diferents
colors i les plasmem en un full o cartolina. Quan
s’assequen, completem el dibuix amb un ull, un bec i les
potes.

OVELLA AMB FIDEUS: Agafem un full en blanc i dibuixem una ovella (en cas de tenir impressora, es pot
imprimir una plantilla). En primer lloc, pintem el cel i el sòl. Posteriorment, agafem fideus i els peguem
pel cos de l’ovella, simulant la llana.

CANÇÓ “SPRING SONG”: https://www.youtube.com/watch?v=QdBbBZkITxA
VÍDEO “PRIMAVERA ANTONIO VIVALDI: https://www.youtube.com/watch?v=dciqiiaydew

