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ACTIVITATS SETMANA DEL 18 AL 24 de maig
Al maig, cada dia un raig!
I per què plou tant al Maig?
Doncs perquè estem a la
Primavera i els camps i
muntanyes necessiten aigua
perquè flors, arbres i plantes
creixin. I aquests paisatges
primaverals tan bonics han
inspirat molts pintors a fer
quadres que es poden veure en
museus d’arreu del món! Us convidem a fer un passeig per alguns
d’aquests museus i celebrem el Dia Internacional dels Museus, el 18 de
maig. Ara no podem viatjar, però quina gran idea visitar museus d’aquí i
d’allà i portar-nos la Primavera a casa!

CREATIVA
Mandala amb puntejat
Cada pintor i pintora pot tenir la seva tècnica particular, hi ha quadres
que només mirar-los ja sabem qui els ha fet. Us proposem utilitzar la
tècnica del puntejat i fer un
quadre de Primavera, pots provar
de fer-ho com una mandala. Pensa
en els colors que pots utilitzar, el
dibuix que vols fer, les formes.
Fes-ho
com
vulguis,
però
dibuixa-ho en paper de cuina.
Quan acabis, fes una foto i l’envies
al correu de la classe!

Mans a l’obra, fes el teu quadre!
Ara us 
volem presentar alguns pintors i pintores que s’han inspirat en
els paisatges de Primavera per crear aquestes obres d’art tan boniques.
Ulls ben oberts que entrem als Museus… guaaau!!

Aquestes pintures són del Vincent Van Gogh, fixeu-vos quines formes i
traços de pintura. Si vols saber més, visita el seu museu d’Amsterdam
https://360stories.com/amsterdam/story/van-gogh-museum

Aquests quadres que semblen tan delicats, els va fer un pintor que es
diu Claude Monet de París. Al Museu Louvre hi ha alguns dels que va
fer, mira què grans són! Vols fer un passeig pel museu? Entra a la web
https://www.louvre.fr/en

I us presentem una pintora que dibuixa aquestes flors tan
espectaculars, es diu Georgina O'keeffe d’Estats Units, al museu Moma
de Nova York hi ha quadres seus, mira mira 
https://www.moma.org/

L’últim dels pintors, potser us sona una mica, és el Pablo Picasso nascut
a Málaga i durant molt de temps va viure a Barcelona. Molts del seus
quadres els podem veure a museus de Madrid, al 
Prado i el Reina Sofia
https://www.museoreinasofia.es/abierto-online
De tots aquests quadres i altres que hagis vist als museus que t’hem
ensenyat, segur que has agafat molta inspiració. Doncs ha arribat el
teu torn, fes el teu quadre de Primavera!! Pots fer paisatges, o fer flors
ben grans, o detalls de flors, o gerros amb flors. Vinga agafa paper en
blanc, colors, pinzells i a crear la teva obra d’art primaveral!
Quan acaben els seus quadres, els artistes firmen les seves obres, no
t’oblidis! Ni tampoc de fer una foto i enviar-nos-la.

LECTURA I ESCRIPTURA
Poemes primaverals
Ja heu vist que la Primavera inspira a fer grans obres d’art, a part de
quadres, també ens podem inspirar i escriure uns petits poemes. Abans
d’escriure, parem i pensem algunes idees: com és la Primavera?,
m’agrada o no? què passa a la Natura?, quina fruita mengem en
aquesta temporada?, quins colors en venen al cap? Aquí tens uns
poemes que et poden ajudar a fer el teu.

Anima’t a recitar aquests poemes divertits sobre menjar de Primavera.
Llegeix bé el poemes, escull un i te’l pots aprendre de memòria.

MATEMÀTIQUES
Quin temps fa a la Primavera?
Com ja sabeu ens trobem a l’estació de la primavera. Què passa quan
passem a aquesta estació?
- Comença a fer calor i els dies es van fent més llargs.
- El Sol brilla més hores i tot té més llum.
- Comença el desgel, la neu es fon, i surten els primers brots de
plantes i flors.
- Els arbres i les flors floreixen, tot és un esclat de colors i vida a la
Natura!

Ara que ja sabeu una miqueta més de la primavera, anem a recordar
coses que vam treballar a l’escola del calendari.
1. Saps en quin dia i en quin mes comença la primavera?
2. Podries nombrar una festa típica de cada estació?
3. La primavera acaba el 20 de juny. Quants dies falten perquè
s'acabi?
4. Quins són els mesos que corresponen a la primavera?
5. Quina estació de l’any va abans de la primavera? I quina després?

Ara que ja heu contestat les
preguntes
voleu
fer
de
meteoròlegs
i
meteoròlogues?. Per fer-ho
us proposem el següent:
Durant 15 dies, cada dia
després d’esmorzar mira el
temps que fa, agafa un
calendari de casa o fes-lo si
no en tens, i dibuixa el temps
que fa al dia que hi
correspon.

Ara que ja tens els teus 15
dies dibuixats amb el temps
que ha fet, compta quants
dies ha fet sol, quants dies
núvol, quants sol i núvol i
quants ha plogut. Després
apunta-ho a la gràfica del
temps.

- Quants dies més ha fet sol, que sol i núvol?
- Quin és el temps que ha fet menys dies o cap?

CIENTÍFIC
Com creixen les plantes?
En aquesta setmana temàtica de flors, us proposem aprendre com
creixen, mireu aquesta web amb atenció
http://www.edu365.cat/primaria/natural/animalplanta/index.htm
Voleu fer un experiment per veure-ho amb els vostres ulls? Necessiteu,
una flor, si no en teniu amb un api també serveix, colorant i dos pots. En
aquesta web us explica com fer-ho.
https://www.recercaenaccio.cat/experimenta/flors-de-colors/
Flors
Mira bé els quadres de l’inici, surten moltes flors, coneixes el nom
d’algunes? I sabries dir el nom de les parts de les flors? Fes un dibuix de
la que més t’agradi i ens dius el nom i les parts que té.
Viatgem des de casa!
Llegeix altre cop, la informació que us hem donat sobre els quadres.
Busca a internet on estan les ciutats dels museus que us hem
recomanat visitar. També pots buscar les altres dades sobre com és la
ciutat o el país.
Si et fa por agafar un avió per viatjar, no pateixis, des de casa també
podem conèixer el món!
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MOVIMENT
Monta el dau i realitza les activitats que et proposa tantes vegades
com et surti en el dau. T’atreveixes?
Dau esportiu.pdf

ANGLÈS
Pinta les flors, tenint en
compte les lletres i els colors!

1. Busca a la sopa de lletres les
següents paraules de sota el
requadre.
2. Contesta la següent pregunta:
Per què creus que han sortit
aquestes paraules a la sopa de
lletres i no unes altres?
Quan envïis el mail amb les
activitats, no oblidis escriure a
l’assumpte ‘Anglès’. Bye!!

MUSICAL
La primavera és l’estació de l’any més
musical! Que significa això? doncs que el
sol, el bon temps, les flors i la natura són
una font d’inspiració pels compositors, els
músics surten a la natura a trobar coses
que els ajudin a fer les seves cançons. De
fet un dels compositors més famosos de la
història de la música clàssica, Vivaldi, va
composar una de les obres més importants

que es diu les 4 estacions. És una peça que es divideix en cadascuna de
les 4 estacions de l’any. Us proposo escoltar-la i fer la següent activitat:
1. Escolteu la cançói feu l’activitat “Music Painting”
2. Què és “Music Painting”? Es tracta de dibuixar amb la música! El
que heu de fer és escoltar la cançó , obrir les vostra ment, a través
del que la música us fa sentir i pensar, i dibuixar-ho en un full, una
llibreta, una làmina, on vulgueu!
Us deixo un 
exemple, del que heu de fer més o menys, en que la barreja
de música i dibuix dona lloc a un altre dimensió, una altra activitat que
no és ni una cosa ni l’altre. El vídeo està basat en la música "Lacrime di
Giulietta" del compositor Matteo Negrin (àlbum "Glocal Sound") En 30
fulles grandària A3 unides de manera contínua, Alice representa
visualment la cançó sincronitzant minuciosament les notes de la
partitura amb genials pintures que encadenen una història que porta
un profund missatge. És una passada!
Bé, en resum escolteu la primavera de Vivaldi i experimenteu dibuixant!
Qualsevol proposta serà benvinguda!

