DEURES D’ESTIU

Segon de primària

Ja hem arribat al final de segon de primària i estem contents de la
feina que hem fet!
Durant aquest curs hem treballat molt i ja ha arribat l’hora de
passar unes bones vacances, tenint temps per gaudir d’aquelles
activitats que ens agraden tant.
Però no podem oblidar que el curs vinent farem tercer i haurem de
ser més autònoms i responsables.
No es poden perdre les ganes d’aprendre!
Durant aquest llarg estiu estaria bé que dediquessis una estoneta
cada dia a repassar allò que hem après:

1- Pots triar un d’aquests dos quaderns de vacances:
- Quadern de vacances 2N Llengua catalana
Editorial Teide ISBN 978- 84- 307- 7802- 7
- Prepara tercer Llengua catalana
Editorial Text la Galera ISBN 978- 84- 412- 3015- 6
2-Pots fer aquest quadernet de problemes:
- Ara ja puc 3 Problemes autocorrectius
Editorial Teide ISBN 978- 84- 307- 0515- 3

Pots repassar operacions (sumes i restes portant-ne) i si t’animes
pots aprendre’t la taula del 2, 5 i 10.
Per practicar la lectura pots llegir dos llibres o més de qualsevol
col.lecció del mercat adequada a la teva edat ( Sopa de llibres, ed.
Barcanova, a partir de 6 anys; la col.lecció del Petit drac Cocó...)
Podeu anar a la biblioteca del barri a buscar-los! Apunta el títol dels
llibres que hagis llegit al final del quadern de Llengua catalana que
hagis triat.
Després d’aquest llarg confinament gaudiu de la natura sempre
que pugueu, fent activitats a l’aire lliure ( a la platja, a la
muntanya...).
PIRATES, he gaudit molt amb vosaltres el temps que hem pogut
estar junts!!!
Només em queda desitjar-vos un MOOLT BON ESTIU!!!
Una abraçada,
Margarida

Bon dia!
Pel que fa als deures d’estiu d’anglès només m’agradaria
recomanar:
English:
- Veure dibuixos i pelis en anglès.
- Cantar i escoltar cançons en anglès.
- Si teniu l’oportunitat de parlar amb algú en anglès feu-ho sense
vergonya!
- App que recomano:
Astrokids
Duolingo
Natalia.

