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ACTIVITATS SETMANA DEL 18 AL 24 de maig
Seguim a l'estació més florida de l'any, la Primavera. Ja podem gaudir
d'ella al carrer amb molta precaució, recordeu! Aquestes són les
noves activitats, esperem que gaudiu d’elles!
ACTIVITAT CREATIVA / CIENTÍFICA
La primavera sempre arriba colorida, perfumada i deliciosa. Hem vist que aquests dies
esteu cuinant. Us oferim que proveu unes RECEPTES DE CUINA ben fàcils, originals i
colorides . T'atreveixes a escriure els ingredients o la seva preparació? Sinó ens pots
enviar un audio.
Aquí teniu les receptes:
https://youtu.be/mn8EejPXeHU

ACTIVITAT MUSICAL
Segur que coneixes la cançó de Luis Fonsi, “
Despacito”? Algunes
persones han fet una versió de la cançó. Aquí tens dues diferents: no
canten, toquen instruments i ens venen ganes de ballar igualment. A
veure quina t’agrada més.
1.La primera versió la fa el grup graller i timbaler “Passavolant”
. Alguns
dels instruments s’han de BUFAR i d’altres s’han de PICAR. Escolta,
escolta...
https://youtu.be/5AOHKdFL5eU
He escollit alguns dels instruments (gralla, timbal i esquellot):

EM PODRIES DIR:
1.QUINS SÓN DE PERCUSSIÓ?
2.QUINS SÓN DE VENT?
2.La segona versió la fa el grup “2Cellos”
, amb el seu instrument: el
VIOLONCEL
. Escolta, escolta...
https://youtu.be/D9LrEXF3USs
Saps què?
L’INSTRUMENT QUE HAS ESCOLTAT ÉS DE LA FAMÍLIA DEL VIOLÍ.

Són de FUSTA. Tenen 4 CORDES. Es pot fer música FREGANT les
cordes amb un ARQUET.

SABRIES DIR-ME SI EL VIOLONCEL ÉS MÉS AGUT O MÉS GREU QUE EL
VIOLÍ?
3.QUINA VERSIÓ T’HA AGRADAT MÉS?GRALLES
O VIOLONCEL?
4.Si et ve de gust, POTS ACOMPANYAR LA CANÇÓ picant parts del cos,
amb objectes de casa o ballant. T’animes?
Estaré contenta de rebre les teves RESPOSTES PER CORREU. Pots
escriure, pots fer fotos o video. Som-hi!
MOVIMENT
Us enrecordeu de les pajaritas que vam fer de paper? Abans
d’acabar-les fèiem un comecocos que us agradava oi? Doncs ara

Realitza el teu propi “comecocos” amb exercicis físics. Us animeu?
COMECOCOS.pdf
LECTURA I ESCRIPTURA
Aquesta setmana et proposem un repte: Llegeix i recita el poema de la
primavera. Quan hagis practicat vàries vegades gravat en vídeo o
àudio i envia’ns.-ho al correu.

REPTES O ENIGMES MATEMÀTICS
La primavera no arriba només en forma de colors sinó de formes
variades (pètals, fulles, troncs). Us proposem fer una taula com la de la
fotografia amb les següents FORMES GEOMÈTRIQUES:
- Cercle
- Quadrat
- Rectangle
- Triangle
A sota de cada figura en la seva columna has d’escriure (o fer un
dibuix o enganxar una foto) el nom d’algun objecte o imatge amb la
mateixa forma. Observa l’exemple:

Sol

TV

ANGLÈS
1. Clica al següent enllaç
http://www.youtube.com/watch?v=Z3PyEHnX6Ic i mira el següent vídeo
creat especialment per a tu! Veuràs que és la història d’una animal
típic de la primavera.
2.Quan hagis acabat, envia’m un audio dient els dies de la setmana en
anglès que apareixen a la història. Digue’m també com es diu en
anglès el dia en el que m’has enviat l’audio.
3. Després pots dibuixar un ‘caterpillar’ i pintar-lo amb els colors que
apareixen a la història.
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