cicle MITJÀ 3r
ACTIVITATS SETMANA DEL 08 AL 14 DE JUNY

medi ambient- plantes
Activitat creativa

Plantes reciclades
Observa les següents imatges. Semblen plantes de veritat però estan
fetes amb material reciclat. T’animes a fer alguna? Envia’ns una foto
del resultat!

Plantes singulars
Les següents fotos són de plantes reals, encara que sembli impossible.
Observa-les i digues a que et recorden o a que s’assemblen segons el
teu punt de vista.

Activitat musical
LA MÚSICA I LES PLANTES, L’EFECTE MOZART

Com sabeu, la música és un art que combina ritmes, i melodies, capaç
de transmetre emocions en qualsevol ésser viu. I segurament, hauràs
sentit o llegit que les plantes escolten. Perquè, existeixen molts estudis
que revelen que això és cert, i de com la música beneficia el seu
desenvolupament i creixement.

Les plantes com a éssers vius, necessiten de condicions i atencions per
al seu millor desenvolupament, s'ha demostrat que aquestes
posseeixen òrgans sensorials amb els quals perceben els sons. Per
això es creu que col·locar música a les plantes augmenta i accelera el
seu creixement. Aquesta teoria es denomina Efecte Mozart.
Aquest efecte suposa que la música aporta un conjunt de beneficis a
l'ésser humà quan es delecta amb temes musicals.
1. Quina tipus de música o estil musical penseu que es recomana
per posar a les plantes? Quina música creus que prefereixen les
plantes?
2. Quin penseu que ha de ser el volum (decibels) al qual la música
s’ha de posar?
3. Que penseu que els hi passa a les plantes si els hi posem una
música adequada?
4. envieu-me una llista amb cançons que creieu que els poden anar
bé a les plantes per fomentar el seu creixement i
desenvolupament.
MÚSICA I NATURA!
Coneixement del món
Tipus de plantes

1- Classifica les següents plantes segons siguin arbres, arbustos o
herbes:
- Menta
- Llimoner
- Alfàbrega
- Llorer
- Palmera
- Lavanda
- Cirerer
- Gerani
- Julivert
2- De les dues imatges següents, quin és un arbre de fulla caduca i
quin de fulla perenne?

Fotosíntesi
Si una planta té gana no pot desplaçar-se cap a un restaurant proper
i comprar un tros de pizza. Així, com s'ho fan les plantes per
alimentar-se i sobreviure? La fotosíntesi és el procés que utilitzen per
fabricar el seu propi "aliment" a partir de l'energia del sol, diòxid de
carboni i aigua.
Durant la fotosíntesi el diòxid de carboni i l'aigua es combinen amb
l'energia solar per crear glucosa i oxigen. La glucosa és el sucre que
actua com a "aliment" per a les plantes; l'oxigen, que és essencial per a
la vida animal, és un producte de rebuig de la fotosíntesi.
Respon les següents preguntes:
-Com s’ho fan les plantes per alimentar-se?
-Què necessiten les plantes per fer la
fotosíntesi?
-A més de glucosa, que mes produeixen les
plantes?
-Observa la imatge. D’on agafa la planta l’aigua que necessita?

Gust per la lectura
Per què són importants les plantes?
1- Fes memòria del projecte del medi ambient que vam fer a l’escola i
apunta perquè creus que són importants les plantes.
A continuació tens un esquema que t’ajudarà a fer memòria.

2- Les imatges que et posem a continuació t’ajudaran a explicar millor
la importància de les plantes. Posa cada títol de l’esquema en la frase
que li correspon.
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Aprenc les parts de la planta
Fes una creu a les afirmacions que siguin correctes:
● Les plantes tenen 5 parts principals.
● Les fulles tenen llavors.
● Les arrels serveixen per alimentar la planta. Aquestes
absorbeixen les sals minerals i l’aigua.
● Les llimones o les taronges són fruits d’una planta i aquests
contenen llavors que serviran per a que surtin noves plantes.
● Les flors es transformen en fruits.
● La tija està sota terra.
Cuinem amb plantes
MENTA

ALFÀBREGA

JULIVERT

Sabies que les plantes també es mengen?
Tria una d’aquestes plantes i elabora una recepta de cuina, seguint la
graella de baix.
L’escrius, i si t’animes envia'ns una fotografia!!

TÍTOL :
INGREDIENTS :

ELABORACIÓ :

FOTOGRAFIA O DIBUIX DE LA RECEPTA :

Reptes o enigmes matemàtics
Les plantes tenen formes geomètriques!
Les plantes són extraordinàries!
A continuació, posa el nom de les figures geomètriques que
representen les plantes següents: quadrat, cercle, rombe, triangle.
1)

2)

3)

4)

Resol aquests enigmes i problemes

Problema 1:A cada jardinera hem posat 4 flors. Si a la terrassa hi ha en
total 6 jardineres, quantes flors tenim?
Problema 2: 
.La Neus, que és jardinera, té 96 rosers i de cada roser,
obté 8 roses. Quantes roses obtindrà en total?

Uneix el números i descobreix el dibuix amagat, després pots pintar-lo.

Educació Física
Reptes!
Hola! Aquesta setmana anem a recordar els reptes. A l’escola fèiem

reptes per grups i us agradava molt. Doncs ara us passo un vídeo
d’una companya que us proposa uns reptes a fer individualment o en
parella amb materials reciclats que tenim per casa. Us animeu?
Envieu-me el vostre vídeo! 
Reptes motrius
Anglès
Clica en el següent enllaç
http://www.youtube.com/watch?v=GZ9lfIEnX1Ai mira el vídeo creat
especialment per a tu. Trobaràs la cançó que cantàvem al començar
la classe i aquesta mateixa cançó t’ajudarà a omplir la següent fitxa.
Per omplir els buits necessitaràs buscar informació sobre la nena de la
imatge que tant està ajudant al nostre planeta Terra.

Altres activitats per fer amb la família
Juguem i aprenem
Jocs amb ordinador sobre els arbres dels boscos de
Mataró.
https://clic.xtec.cat/projects/excursio/jclic.js/index.html

Jocs de fruites i hortalisses:
https://clic.xtec.cat/projects/esvital/jclic.js/index.html

