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 13 AL 19
D’ABRIL

CENTRE DE INTERÉS

PASQUA I SETMANA
SANTA

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.

- MANUALITAT CONILLET DE PASQUA: Amb uns rotllos de
paper higiènic, pintura, cola, bolígraf negre i ulls (en cas de no
tindre es poden pintar), podeu fer divertits conillets de
Pasqua. Pinteu els rotllos de colors, retalleu dos trossos de
2cm de gruix i pressionar lleument en els seus extrems per a
obtindre les orelles del conill. Pegueu-la en la part superior,
dibuixeu la cara del conill i pegueu els ulls (o pinteu).

-A LA RECERCA DELS OUS DE PASQUA: l’adult/a organitzarà
una cerca d'ous de Pasqua que haurà amagat per casa
prèviament. Es posaran uns més visibles i uns altres més
amagats, però procurant que l'espai a abastar no siga massa
gran per a no dificultar en excés el joc. Podem anar guiant la
recerca amb indicacions com “lluny-lluny”, “a prop-a prop”;
“molt a prop” mentre el xiquet/a va buscant per casa. Una
vegada trobats els ous, els col·loquem tots al mateix lloc i
mengem algun d’aquest si ho desitgem.
SUGGERIMENT: Es poden treballar els números, aprofitant
per anar comptant segons anem trobant els ous.

-MÒBILS DE PASQUA: realitzem mòbils de Pasqua per a decorar les finestres. Feu en cartolina diversos
ous de Pasqua amb diferents dissenys. Els decorem i finalment peguem un fil a cadascun d'ells i els
pengem decorant la finestra.

-MILOTXA: amb una cartolina o full, fem la forma de la milotxa. Posteriorment, el xiquet/a pinta i decora
lliurement aquesta. Una vegada decorada, pengem una corda a la part inferior i peguem llaços fets de
cartolina o fulls. Per últim, posem de base per a que quede ferma la milotxa, palletes creuades d’extrem
a extrem tant horitzontal com verticalment.

-FEM UNA MONA DE PASQUA: Prèviament, bullim un ou. Després, davant els bebès, l’adult/a prepararà
la massa de farina, sal i aigua perquè vegen com es fa. Després, repartirà un tros perquè l'amassen i li
donen forma. Finalment, agafem l’ou que hem bullit abans i pintem la corfa de colors. Aquesta activitat
permet treballar algunes propietats dels cossos; la motricitat fina; l'estimulació dels sentits, especialment
el tacte; etc. amb l'avantatge que els agrada molt als xicotets perquè s'embruten, mesclen,
experimenten...
RECOMANACIÓ: Aquesta activitat embruta molt, podeu folrar les taules o col·locar plàstics davall de la
zona de treball perquè siga més fàcil netejar i recollir després.

Si queréis elaborar unes verdaderes mones de Pascua para poder hornearlas y comerlas, podéis seguir
esta receta:
https://www.pequerecetas.com/receta/mona-de-pascua/

A continuació adjunte links perquè els xiquets/es puguen veure un vídeo relacionat amb la pasqua i
aprenguen aspectes d’aquesta festivitat. A més a més, us deixe també cançons perquè pugueu ballar i
tanmateix potenciar la psicomotricitat i la coordinació en els/les més menuts/es.
- VÍDEO “CONEJITOS DE PASCUA”: https://www.youtube.com/watch?v=VWKJJp4DSCo
-“EASTER EGG HUNT”: https://www.youtube.com/watch?v=rov5t-aggeQ
-“CANÇONS TÍPIQUES DE PASQUA”:
https://www.youtube.com/watch?v=tAXFk4U1P14&list=PLeF3TWvqI4WByzW_Q7do1q1YsKg_sDnAD&i
ndex=2
https://www.youtube.com/watch?v=UlyJskVa19o
https://www.youtube.com/watch?v=mrRZw5q_FTQ

T’han agradat aquestes activitats?
Estàs interessat/a en sol·licitar plaça en la nostra escola per al teu/a fill/a?

Punxa en el botó “enviar email” i envia'ns un correu amb les teues dades (nom, cognoms, telèfon i edat
del/de la menor) i ens posarem en contacte amb tu.
Moltes gràcies.

ENVIAR EMAIL

